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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
Резиме  
 
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Факултетот за 
ветеринарна медицина на сметката на основен буџет (603) за 2020 година. 
Изразивме мислење без резерва во однос на вистинитоста и објективноста на 
финансиските извештаи и за усогласеноста на финансиските трансакции со 
релевантната законска регулатива за 2020 година. 
Не е вршена ревизија, ниту сме издале извештај  за финансиските извештаи заедно 
со ревизија на усогласеност на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за 
годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија. 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 
2020 година, констатирана е неусогласеност во делот на актите за исплата на 
платите на вработените во Факултетот како и недостаток на вработени асистенти 
на Факултетот. 
За констатираните состојби ревизијата даде препораки со цел да се надминат 
утврдените состојби во наредниот период. 
Во делот за Останати прашања се осврнуваме на непреземени активности од страна 
на Националниот совет во врска со донесување на Уредба за мерила и критериуми 
за финансирање на високото образование, што придонесува за различен начин на 
постапување и функционирање од страна на високо образовните установи, преку 
акти и одлуки кои тековно ги донесуваат.  
Од страна на раководното лице на Факултетот за ветеринарна медицина доставени 
се забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор за сметка на 
основен буџет (603), истите се разгледани при што утврдивме дека со искажаното се 
дава известување дека Нацрт извештајот се прифаќа како конечен извештај и се 
истакнува целосна поддршка на искажаното во точката 5.1. 
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1. Вовед 
 

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 8 и 9 
заедно со ревизија на усогласеност на Факултетот за ветеринарна медицина – 
Скопје, сметка на основен буџет, кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 
декември, биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум и 
преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон 
финансиските извештаи. 

 
1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена 

согласно член 22 став 1 од Законот за  државната ревизија и Годишната програма 
за работа на Државниот завод за ревизија за 2021 година согласно член 23 од 
Законот за државна ревизија. 

 
1.3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале извештај, за финансиските извештаи на 

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за годините кои и претходат на 
годината која е предмет на оваа ревизија. 

 
1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на 

раководството на Факултетот за ветеринарна медицина застапуван од: 
 
- Д-р Лазо Пендовски, декан од 30.06.2017 година. 

 
Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на 
интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно 
презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално 
погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, 
избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на 
сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. 
Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека 
активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики. 

 
1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од 

точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и 
изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални 
аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.  
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Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ИССАИ). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на 
постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како 
поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на 
ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална 
неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки. 
 
При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли 
релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските 
извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во 
околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на 
внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на 
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 
сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, 
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.  
Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 
 

2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата 
 

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да 
добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како 
целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради 
измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење 
за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, 
во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува 
за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските 
наоди. 
Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските 
извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, 
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските 
извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува 
законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања. 

 
2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз 

завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско 
известување во Република Северна Македонија. 
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2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 18.10.2021 

до 28.01.2022 година од тим на Државниот завод за ревизија. 
 

 
3. Наоди и препораки 

 
Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок 
со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија, одржан на 
ден 10.02.2022 година.  
На ден 06.04.2022 година добиени се забелешки  на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на 
Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје бр. 03-473 од 01.04.2022 година од 
раководното лице д-р Лазо Пендовски директор на Факултетот за ветеринарна 
медицина – Скопје заведено во Државниот завод за ревизија под број 23-735/4 од 
06.04.2022 година.  
Забелешките за сметка на основен буџет (603) се разгледани од страна на 
овластениот државен ревизор при што утврдивме дека со искажаното се дава 
известување дека Нацрт извештајот се прифаќа како конечен извештај и се 
истакнува целосна поддршка на искажаното во точката 5.1. 
Текстот на забелешките и одговорот на ревизијата се дадени во Прилог кон овој 
Конечен извештај. 
 
3.1. Усогласеност со закони и прописи  
 
3.1.1 Со член 19 oд Правилникот за единствени основи за плата на ниво на УКИМ и  
член 10 и 11 од Одлуката за утврдување на платите и надоместоците на вработените 
во УКИМ - Факултет за ветеринарна медицина, Скопје1, донесена на ниво на 
Факултетот, се уредени мерилата и критериумите за остварување на 
нормата/основна плата на лицата со наставни, наставно-научни и соработнички 
звања. Основа на мерилата и критериумите на оваа одлука е распоредот на работите 
на наставниците и соработниците кој на почетокот на учебната година се утврдува 
од страна на Наставно – научниот совет. На ниво на Факултетот нормата на годишно 
ниво изнесува 240 часа за наставник и истата се смета за исполнета со реализација 
на 30 часа предавања и 360 часа за научните и соработничките звања.  
Со извршениот увид во овие акти, Правилникот за систематизација на работните 
места на Факултетот, персоналните досиеја на вработените и постапката за начинот 
на пресметка на платите ги констатиравме следните состојби:  
 
 

                     
1 Универзитетски гласник бр. бр. 493 од 03.04.2020 година  
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- Пред почетокот на семестарот за академската 2019/2020,  Наставно – научниот 
совет на Факултетот усвоил акт на покриеност на настава на додипломски 
студии на Факултетот и распоред за предавање и вежби. Овој акт не дава 
целосна информација за вкупниот број на планирани часови за предавања и 
вежби по предмет и предавач на кој начин би се потврдиле планираните норми 
на часови за остварување на наставно – образовната работа. Истите како и 
наведената одлука не даваат информација за начинот на кој ќе биде потврдена 
реализацијата на нaставно – образовната работа и научно - истражувачката 
работа која влегува во нормираниот обем за остварување на наставно – 
образовната работа; 

- предвидените бодови за основната плата кои се дадени во прилог на одлуката, 
за дел од работните места не соодветствуваат на сложеноста на работните 
обврски кои во зависно од видот, обемот, сложеноста на работата и 
одговорноста на работникот се предвидени во член 10 од Правилникот за 
единствените основи за утврдување на платите и надоместоците на 
вработените на УКИМ и со член 7 од Одлуката за утврдување на платите и 
надоместоците на УКИМ – Факултет за ветеринарна медицина. Со одлуката се 
предвидени: 

o различни бодови за исти работни места земајќи го во предвид степенот 
на образование (самостоен референт) и не се предвидува исплата на 
дополнителни бодови на плата за степенот на образование и 

o ист број на бодови за работни места кои носат различни звања и се 
наоѓаат на различно ниво (Самостоен референт и помлад соработник) 
како и различен број на бодови за различни работни места од исто ниво и 
со исто звање (советник); 

- Правилникот за систематизација на работните места во категоријата Г -стручни 
соработници, под звањето лаборант ги систематизира работните места 
лаборант и ветеринарен техничар при што за истите се бара ангажираните 
вработени да имаат средно стручно образование.  Согласно Законот за високо 
образование на факултетите каде што се изведува лабораториска и друг вид 
стручна настава може да се избере стручен соработник (лаборант и слично), при 
што истите треба да имаат завршено високо образование со најмалку 240 ЕКТС 
кредити од соодветната област и три годишно работно искуство во струката. 
Нагласуваме дека оваа законска можност е предвидена за вработување на 
соработнички (наставен) кадар, а не и за ненаставен кадар како што е постапено 
во конкретниот случај. 

 

Констатираните состојби укажуваат на постоење на недоречености во актите за 
утврдување на плати, што влијае на нееднаков третман на вработени лица на исто 
работно место.   
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Препорака  
Одговорните тела за управување и раководење на Факултетот да преземат 
активности во насока на: 
- целосно потврдување на реализацијата на планираниот број на часови со цел 

остварување на нормираниот обем на наставно – образовната работа и 
- усогласување на Одлуката за плати и надоместоци на вработените и 

изедначување на висината на платата за вработените кои имаат исто ниво на 
работно место. 
 

3.1.2.Со извршениот увид во Правилникот за систематизација на работните места на 
Факултетот ревизијата констатира дека согласно истиот за работната позиција со 
звање асистент се систематизирани 34 работни места кои до денот на ревизијата е 
пополнето е едно место, иако Факултетот има упатено барања за согласност за 
обезбедување на финансиски средства за вработување на неколку лица на овие 
позиции на кое е негативно одговорено. Ревизијата нагласува дека со Правилникот 
за систематизација на работните места на Факултет се врши изедначување на 
работните цели, задачи и обврски на лицата вработени на работните лица доцент и 
асистент што доведува и до неатрактивност на работното место асистент, имајќи во 
предвид дека истото се наоѓа значително пониско во хиерархијата на работни места 
на Факултетот. Ревизијата укажува на потребата од обезбедување на согласности и 
пополнување на работно место асистент, особено имајќи ја во предвид неговата 
улога во успешно остварување високообразовната, научната и применетата дејност 
во рамките на Факултетот. 
 
Препорака 
Продолжување на напорите за обезбедување на согласности за вработување на 
асистенти кои се неопходни за нормално одвивање на образовниот процес. 
 
Основ за изразување на мислење 

 
Вкупен ефект од изнесените наоди, во точките 3.1 која е основ за изразување 
мислење се однесува на делот на усогласеноста на интерни акти со Законот за 
високо образование.  

 
4. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештаи 
 

Според наше мислење, финансиските извештаи ги претставуваат вистинито и 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Факултетот за 
ветеринарна медицина, на ден 31 декември 2020 година како и резултатите од 
финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со 
важечката законска регулатива. 
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Мислење за усогласеност со закони и прописи  

 

Според наше мислење, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи на Факултетот за ветеринарна медицина, во сите 
материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики. 
 
5. Останати прашања 

 
5.1. Заради обезбедување, оценување, развој и унапредување на квалитетот во 
високото образование и научно-истражувачката дејност, согласно Законот за 
високото образование пропишано е формирање на Национален совет за високо 
образование и научно-истражувачка дејност како самостоен стручен орган, во чиј 
состав има 15 члена кои ги избира Собранието на РСМ. Во членот 43 од Законот за 
високото образование се утврдени надлежностите на Националниот совет, кои се 
однесуваат на следење на развојот на високото образование, изготвување, 
предлагање и донесување на правилници, уредби и програми од интерес на 
високообразовните институции. Националниот совет, согласно Законот за високото 
образование од мај 2018 година, требало да се формира во рок од една година од 
денот на влегување во сила на Законот, а донесувањето на актите предвидени со 
Законот требало да биде најдоцна во рок од шест месеци од денот на неговото 
формирање. Со Одлука2 бр. 08-2046/1 од 21.04.2021 година од страна на Собранието 
извршен е избор на членови на Националниот совет за високо образование и научно 
– истражувачка дејност меѓутоа до денот на вршење на ревизијата членовите на 
Советот немаат преземено активности кои се предвидени со член 43 став 2 од 
Законот за високото образование.  
Имајќи предвид дека Национален совет секоја буџетска година, најдоцна до 15 мај, 
согласно со Уредбата за мерила и критериуми за финансирање на високото 
образование, на министерот надлежен за работите на високото образование му 
предлага износ на средства за финансирање на универзитетите и самостојните 
високи стручни школи за наредната буџетска година од Буџетот на РСМ. Истиот по 
формирањето нема преземено активности за донесување Уредба, голем дел од 
работите и актите кои се во надлежност на Националниот совет за кои ова стручно 
тело треба да даде мислења, предлози, да утврди или да донесе соодветни норми за 
кои Владата на РСМ или Министерството за образование и наука даваат согласност, 
не се донесени, што придонесува за различен начин на постапување во однос на 
донесување акти и одлуки од страна на високообразовните институции. 
 
 
 
                     
2 Одлука бр. 08-2046/1 од 21.04.2021 година објавена во Службен весник на РСМ бр.88 од 22.04.2021 
година. 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година       

      во 000 денари 

Опис на позицијата 
Образло

жение 2020  2019 
  

   

Приходи     
Трансфери и донации 3.1.1. 42.487  41.143 
Вкупно приходи  42.487  41.143 

     
Расходи     
Тековни расходи     
Плати и надоместоци 3.2.1. 39.374  37.999 
Стоки и услуги 3.2.2. 2.991  3.078 
Субвенции и трансфери 3.2.3. 122  66 
Вкупно тековни расходи   42.487  41.143 

     
Вкупно расходи  42.487  41.143 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ  
во 000 денари 

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
Актива          
Тековни средства     
Активни временски разграничувања 4.1.1. 3.685  3.353 
Вкупно тековни средства  3.685  3.353 

     
Вкупна актива  3.685  3.353 

     
Пасива          
Тековни обврски     
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.2.1. 310  198 
Краткорочни обврски за плати и други обврски 
спрема вработените 4.2.2. 3.375  3.155 
Вкупно тековни обврски  3.685  3.353 

     
Вкупна пасива  3.685  3.353 
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Одговор 
на забелешки/коментари/известувања на  

Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор 
 
На ден 06.04.2022 година добиени се забелешки на Нацрт извештаите за 
извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 
2020 година на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултетот за ветеринарна 
медицина на сметката на основен буџет (603) бр. 23-735/1 од 18.03.2022 година  и на 
сметка на приходи остварени од самофинансирачки активности (788) бр.23-735/2 од 
18.03.2022 година од деканот на Факултетот за ветеринарна медицина д-р Лазо 
Пендовски број 03-473/2 од 06.04.2022 година, заведени во Државниот завод за 
ревизија под број 23-735/4 од 06.04.2022 година.  
 
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е следното: 
 
Сметка на основен буџет 
 
1. Со забелешките од страна на раководството на Факултетот е добиено 

известување дека Нацрт извештајот за сметката на основен буџет (603) се 
прифаќа како конечен извештај и се истакнува целосна поддршка на 
искажаното во точката 5.1.  
 

Сметка на приходи остварени од самофинансирачки активности 
 
2. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.2.3 алинеја 1 која се 

однесува на отсуството на точни податоци за планираниот и реализираниот 
обем на активности по вработен поврзано со исплатата на надоместоци за 
извршените дополнителни работи, претставува известување  за преземени 
мерки по дадената препорака на Овластениот државен ревизор и во прилог е 
доставена Одлука за усвојување на дополнителни табели за вработените на 
Факултетот при пресметката на бодови од 29.03.2022 година. Преземените 
активности ќе бидат обелоденети во Конечниот извештај на Овластениот 
државен ревизор, а препораката соодветно прилагодена. 
 

3. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.2.3 алинеја 2 која се 
однесува на констатирани недостатоци кај дел од поднесените извештаи од 
вработените за учество во работата на комисии, работни групи и други тела, 
формирани од Факултетот, не се прифаќа поради тоа што наведеното во 
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забелешката и доставената Одлука од 29.03.2022 година не влијаат на промена 
на констатираните состојби во наодот кои се однесуваат на исплати од 
претходен период. 

 
4. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.2.3 алинеја 3 која се 

однесува на констатиран поголем број на наставни предмети од законски 
дозволениот и преоптовареност со наставни часови кај дел од вработените на 
Факултетот, не се прифаќа  поради тоа што во Извештајот е наведен список за 
покриеност на наставата за додипломски студии на Факултетот за академската 
2019/2020 кој е презентирана од страна на одговорните лица на Факултетот во 
фазата на извршување на ревизијата. 

 
5. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.2.3 алинеја 4 која се 

однесува на непрецизности во Одлуката за исплата на плати и надоместоци во 
делот на максималниот процент на разликата меѓу приходите и расходите кој 
може да се искористи за исплата на надоместоци, не се прифаќа од причина 
што не се доставени дополнителни докази кои ќе ги оспорат констатациите во 
наодот. Во образложението од забелешките се наведува и критериумот дека 
согласно член 22 од Правилникот за единствена организација на 
сметководствениот систем и заеднички сметководствени политики на УКИМ, 
разликата помеѓу приходи и расходи претставува финансискиот резултат кој 
ќе биде утврден од извршените трансакции во текот на годината што во 
конкретниот случај не е запазено, односно Факултетот како разлика помеѓу 
приходите и расходите го зема кумулативот на приходите од повеќе години и 
расходите од тековната година. Дополнително на ова, раководството на 
субјектот го нема земено предвид членот 23 од овој Правилник во кој е опишан 
третманот на остварениот вишок на приходи над расходи и обврската на 
посебните сметки однапред да се определи намената на остварените средства. 

 
6. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.3 која се однесува на 

неизвршено евидентирање на вредноста на уметнички дела во сопственост на 
Факултетот претставува известување  за преземени мерки по дадената 
препорака на Овластениот државен ревизор и во прилог е доставена извршена 
проценка на вредноста на уметничките дела. Преземените активности ќе бидат 
обелоденети во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор а 
препораката соодветно прилагодена. 

 
7. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.4.1 алинеја 1 која се 

однесува на констатиран недостаток во текстот на склучените договори со кои 
не се прецизира точниот модел на опрема и производителот на истата не се 
прифаќа, поради тоа што искажаното во забелешката ревизијата се 



Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 3 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                      
4._____________________ 
  

потврдуваат констатираните состојби со предлог да се допрецизира текстот на 
договорите, кое ревизијата го имаше во предвид при извршувањето на 
ревизијата во насока на поефикасна контрола при испораката на предметот на 
набавката за што ревизијата има дадено препорака.  
 

8. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.4.1. алинеја 2 која се 
однесува на констатирано хронолошка неусогласеност помеѓу периодот на 
изведување на работите и извршената исплата од страна на факултетот се 
прифаќа поради дополнително доставена документација која во текот на 
вршењето на ревизијата не беше обезбедена, односно по барање на ревизијата 
за комплетирање на документацијата од страна на одговорните лица во 
факултетот како основ за извршената исплата е посочена фактурата бр. 61-
2/2020 од 22.10.2020 година, додека за останатите плаќања пред овој датум 
недостасуваше поткрепувачка документација која не и беше презентирана на 
увид на ревизијата. Поради дополнително доставена документација алинеја 2 
од наодот ќе биде изоставена од Конечниот извештај на Овластениот државен 
ревизор.  

 
9. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.4.2. алинеја 2 која се 

однесува на неизвршено поништување на постапка за јавна набавка не се 
прифаќа од причина што наведените информации во забелешките не влијаат 
на констатираната состојба а изнесеното во забелешките во врска со 
побараното образложение од економскиот оператор за понудената нереално 
ниска цена, ревизијата ги имаше во предвид при вршењето на ревизијата, а 
добиениот одговор од економскиот оператор не обезбедува сигурност дека 
бараната услуга ќе биде квалитетно извршена.     
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