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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 приходи остварени од самофинансирачки 
активности (788) за 2020 година. 

 
Изразивме мислење без резерва во однос на вистинитоста и објективноста на 
финансиските извештаи и мислење со резерва 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, констатирани се следните состојби: 
- слабости во интерните контроли во делот на приемот и потврдувањето на 

финансиската документација како и изготвувањето на фактурите за 
извршените услуги од страна на Факултетот; 

- утврдените параметри поврзани со исплата на надоместоците за дополнителна 
работа се непотполни и непрецизни, како и слабости во делот на извештаите за 
дополнителните активности  

- утврдени слабости кај мал дел од спроведените постапки за јавни набавки. 
За констатираните состојби ревизијата даде препораки со цел да се надминат 
утврдените состојби во наредниот период. 
 
Во делот за Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет известуваме за: 

- проблемите кои се јавуваат во врска со наплатата на побарувањата на 
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Факултетот, кои и покрај преземените активности за наплата, сепак се 
зголемени во однос на претходната година, како и за можните ефекти од 
констатираното зголемување на ненаплатените побарувања; 

- објектите во кои Факултетот ја извршува својата дејност евидентирани во 
деловните книги се предмет на легализација која сеуште не е завршена; 

- преземените мерки и активности за справување со новонастанатата состојба 
предизвикана од корона вирусот Ковид-19 преку носење на Одлуки за 
начинот на реализација на активностите и дејноста на Факултетот. 

 
Во делот за Останати прашања се осврнуваме на: 

- не преземени 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 и 

- проблемите со кои се соочува Факултетот при одобрувањето на 
финансискиот план од страна на надлежните институции во делот на реално 
планирање на расходите, како и ефектите кои овие проблеми ги создаваат 
врз работењето на Факултетот. 

 
Во текот на ревизијата од страна на Факултетот за ветеринарна медицина се 
прифатени и со налог за книжење 0001 од 01.01.2021 година спроведени се корекции 
дадени од Државниот завод за ревизија, кои не предизвикаа промени во активата и 
пасивата во финансискиот извештај - Биланс на состојба кои се однесуваат на 
извршено усогласување на состојбата на позициите Државен јавен капитал и 
Останат капитал во висина од 4.584 илјади денари како и корекција по констатирана 
грешка во сметководствената евиденција за која е извршено намалување на 
состојбата на позицијата Краткорочни финансиски обврски и зголемување на 
позицијата Вишок на приходи над расходи во висина од 343 илјади денари. 
 
Од страна на раководното лице на Факултетот за ветеринарна медицина доставени 
се забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор за сметка на 
приходи остварени од самофинансирачки активности (788), истите се разгледани 
при што една забелешка е прифатена, дел не се прифатени од причина што не се 
добиени дополнителни докази за промена на констатираните состојби, а дел од 
забелешките претставуваат известување за преземени мерки и истите се соодветно 
обелоденети во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор.  
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1. Вовед 
 

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна од 16 до 18 
заедно со ревизија на усогласеност на Факултетот за ветеринарна медицина – 
Скопје, Сметка на приходи остварени од самофинансирачки активности, 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 и со прифатени и спроведени 
извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни 
прикажувања. 
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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 во состав: 

 
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 приходи остварени од самофинансирачки активности 
(788) се разгледани од овластениот државен ревизор при што една забелешка на 
точката 3.4.1 алинеја 2 е прифатена, a забелешките кои се однесуваат на точка 3.2.3 
алинеја 2, 3 и 4., точка 3.4.1 алинеја 1 и точка 3.4.2 алинеја 2  не се прифатени од 
причина што не се добиени дополнителни докази за промена на констатираните 
состојби, а забелешките на точка 3.2.3 алинеја 1 и точка 3.3. претставуваат 
известување за преземени мерки и истите се соодветно обелоденети во Конечниот 
извештај на овластениот државен ревизор.  
Текстот на забелешките и одговорот на ревизијата се дадени во Прилог кон овој 
Конечен извештај. 

 

3.1. Внатрешни контроли   
 

Процес на остварување на приходи 
 

3.1.1. По извршеното снимање на системот на внатрешни контроли во процесот на 
остварување и евидентирање на приходите а со цел да се утврди дали истите се 
дизајнирани и функционираат согласно Законот за јавна внатрешна финансиска 
контрола и Стандардите за внатрешна контрола во јавниот сектор констатиравме 
дека Факултетот има воспоставен електронски менаџмент систем за прием и 
издавања на резултатите од лабораториските испитувања кој овозможува и 
електронско фактурирање, но цената за извршената услуга при изготвување на 
фактурата се внесува рачно од страна на вработен во одделението за 
сметководствено работење при Факултетот. Со оглед на тоа што Ценовникот за 
услугите1 кои ги врши Факултетот е обемен поради различните анализи кои 
коминтентите можат да ги побараат, со рачното внесување на цената на извршената 

                     
1 Пречистен текст 0201-1597/9 16.12.2020 
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услуга се јавува ризик од грешки при фактурирање на истите. Со извршените 
алтернативни постапки вакви грешки не се утврдени. Констатирани се слабости во 
делот на поткрепувачката документација како прилог по фактурирањето за 
извршените услуги кон Агенцијата за храна и ветеринарство согласно склучените 
Договори со агенцијата. 
Наведените состојби не се во согласност со член 7 и член 16 од ЗЈВФК, Правилникот 
за начинот на спроведување на општите финансиски процеси2, што создава ризик 
од потврдување на објективноста на направените анализи по извршените услуги.   
 
Препорака: 
Одговорните лица во Факултетот да преземат мерки за надградба на електронскиот 
систем за прием и издавање на резултатите од лабораториските испитувања со 
автоматизирање на внесот на цените за извршените анализи и услуги.  

 
3.2. Усогласеност со закони и прописи  
 
3.2.1 Констатациите наведени во точката 3.1.1 од извештајот на Факултет за 
ветеринарна медицина - сметка на основен буџет, а кои се однесуваат на слабости 
во делот на утврдените бодови за основна плата како и неусогласениот на 
Правилникот за систематизација на работени места со Законот за високо 
образование во делот на нивото на образование кое се бара за вработени лица на 
позициите за стручни соработници, се однесуваат и за оваа сметка. 
 
3.2.2. Факултетот има усвоено Методологија за утврдување на цените на стручните 
анализи и услугите3 усвоена во 2007 година со пропишани општи насоки во поглед 
на одредување на цената на услугата, без да утврди начинот на пресметката преку 
одредување на учеството на поединечните расходи за секоја анализа. Во зависност 
од договорената цена постигната при спроведување на постапките за јавни набавки 
трошковната компонента е променлива на годишна основа поради што се јавува 
потреба од почести контроли за корекција на утврдените цени поткрепена со 
извршена пресметка на трошоците кои се прават при вршењето на лабораториските 
анализи. Не земањето во предвид на промената на цените на елементите кои ја 
сочинуваат трошковната компонента може да има влијание врз целосно 
надоместување на цената на услугите кои ги наплаќа Факултетот. 
 
Препорака 
Да се изврши ажурирање на Методологијата за утврдување на цените на стручните 
анализи и услуги во насока на вклучување на годишните промени на елементите 
составен дел на цената на анализите кои ги реализира Факултетот.  
 
 
                     
2 Службен весник на Република Македонија бр.147/10, 34/11.  
3 0201-4232/7 14.09.2007 
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3.2.3. Согласно член 10 од Законот за високото образование факултетите самостојно 
располагаат со средствата добиени од партиципација од студентитe, како и со 
другите сопствени приходи и истото го уредуваат со општ акт донесен од нивна 
страна. Факултетот врши исплата на средства за надоместоци по договори за 
вршење на дополнителни работи и задачи кои не спаѓаат во редовните работни 
обврски на вработени лица на Факултетот. Исплатата на надоместоците за вршење 
дополнителни работи кои не спаѓаат во редовни работни обврски е регулирана со 
Правилникот за единствените основи за утврдување на платите и надоместоците на 
вработените на УКИМ од октомври 2010 година, Одлуката за утврдување на платите 
и надоместоците на вработените во УКИМ – Факултет за ветеринарна медицина4 
усвоен во април 2020 година. Овие надоместоци претежно се однесуваат на 
активности за реализација на курсеви, семинари и симпозиуми, вршење на 
активности поврзани со високобразовната и применувачката дејност (раководење 
со лаборатории, координација, клиничка и теренска пракса), вршење на работи на 
научноистражувачки проекти како и реализација на применувачка, односно 
апликативна високообразовна дејност.  
Со извршениот увид во сметководствената евиденција која се однесува на 
евидентираните обврските и плаќањата на договорните услуги, ревизијата го 
констатира следното: 
- поради отсуството на точни податоци за планираниот и реализираниот обем на 

активности по вработен вклучени во нормираниот обем на работи предвиден со 
член 14 од Одлуката за утврдување на плати и надоместоци на вработените во 
ФВМ и интерните акти на Факултетот, Факултетот не обезбедува податоци 
дали исплатените надоместоци за извршените дополнителни работи се 
однесуваат за извршени работи надвор од нормираниот обем на работа, како и 
дали истите се извршени во или надвор од рамките на редовното работно време, 
а со тоа да ја потврди и основаноста на исплатата на средствата по наведениот 
основ.  
Со забелешките од страна на ревидираниот субјект доставена е Одлука за 
усвојување на дополнителни табели за вработените на Факултетот при 
пресметката на бодови бр. 0201-413/4 од 29.03.2022 година; 

- врз основа на член 32 и 34 од Одлуката за учество во работа на комисии, работни 
групи и други тела, експертски анализи, реализација на курсеви, семинари, 
обуки, работилници, проекти и други активности на членовите на овие групи 
формирани од Факултетот им се исплаќа надомест во зависност од обемот и 
степенот на сложеност на работните задачи. Висината на овие надоместоци се 
одредува врз основа на доставен извештај кој содржи опис, критериуми, број на 
учесници и различни параметри со предлог бодови за дополнителните работи 
кои не спаѓаат во редовните работни обврски на вработените најмногу до 4000 
бода. Утврдивме дека кај дел од поднесените извештаи недостасуваат 

                     
4 Одлука за утврдување на платите и надоместоците на вработените во УКИМ – Факултет за ветеринарна медицина 
– Скопје (Универзитетски гласник бр. 493 од 03.04.2020 година) 
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соодветни параметри утврдени со Одлуката,  а во врска со обемот на активности 
на секое лице поединечно;  

- Согласно член 161 став 9 од Законот за високото образование лице избрано во 
наставно-научно и наставно звање во текот на еден семестар од учебната година 
може да врши предавање по најмногу четири наставни предмети на прв и на 
втор циклус на студии поединечно, на еден или на повеќе универзитети. Со 
извршениот увид во списокот за покриеност на наставата за додипломски 
студии на Факултетот за академската 2019/2020 година ревизијата констатира 
дека е планирано дел од наставните професори да извршуваат предавања по 
наставни предмети кој е поголем број од законски дозволениот максимум што 
претставува отстапување на фондот на часови на предавања и вежби во однос 
на останатиот наставен кадар. Изведувањето на настава и вежби од наставен 
кадар кој извршува поголем број на педагошки обврски од законски утврдениот 
обем и вкупниот број на часови на годишно ниво кој е предвиден со одлуката5, 
упатува на преоптовареност на дел од наставниот кадар во врска со изведување 
на наставниот процес;  

- Согласно член 35 од Одлуката за утврдување на платите и надоместоците 
доколку вкупниот приход на Факултетот остварен од реализација на 
апликативната високостручна дејност е поголем од расходите деканатската 
управа може со одлука, на вработените на Факултетот да им исплати 
надоместок во висина од 50% од разликата помеѓу овие приходи и расходи. Во 
насока на правилно утврдување на масата на средства која согласно оваа 
одредба претставува основа за исплата на надоместок укажуваме дека со 
гореспоменатата Одлука не се утврдени детални параметри/критериуми како 
основа за пресметка на истата. На овој начин Факултетот при пресметката на 
процентот на надоместоците ги зема и приходите кои се остварени во минати 
години. 

Констатираните слабости укажуваат на постоење на недостатоци и непрецизности 
во актите поврзани со извршените исплати на надоместоци на вработените во 
Факултетот што создава ризик од користење на средствата во износ кој не одговара 
на висината која е одобрена со интерните акти  
 
Препорака  
Одговорните лица на Факултетот да ги преземат следните активности: 
- да се преиспитаат актите за исплата на надоместоци на вработените во 

Факултетот и да се воспостават единствени критериуми кои ќе претставуваат 
основа за пресметка и исплата на надоместоците и 

- при утврдувањето на ангажираноста на наставниот кадар за реализација на 
образовниот процес за акредитираните студиски програми да го почитува 

                     
5 Член 10 од Одлуката со која исполнувањето на 30 часа предавања се смета дека наставникот 
остварил 240 часа годишно. 
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законски утврдениот број на наставни предмети по семестар и нормираниот 
обем на наставно - образовната работа по професор. 

 
3.3. Финансиски извештаи  

 
Факултетот за ветеринарна медицина има спроведено попис на материјалите и 
обврските на ден 31.12.2020 на начин кој е уреден  со членот 29 до член 35 од 
Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и член 21 од 
Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници. Со извршениот 
увид во Извештајот од извршениот попис и пописниот материјал ревизијата утврди 
дека Факултетот располага со поголем број на уметнички дела за кои не е утврдена 
вредност. Две слики се од истакнат македонски автор, а 26 слики и уметнички 
фигури  се добиени како подарок. Усвоена е Одлука со која се утврдува листа на 
пригодни подароци кои ги има добиено Факултетот, меѓутоа во овој документ 
недостасува информација за вредноста на овие дела. Факултетот има преземено 
активности за утврдување на вредноста на двете уметнички слики преку Управата 
за културно наследство меѓутоа од управата не е добиена информација за вредноста 
поради што истите не се  евидентирани во сметководствената и материјалната 
евиденција на Факултетот, што има влијание врз точноста и објективноста на 
искажаната состојба на Постојаните средства во финансиската евиденција на 
Факултетот.  
Со забелешките од страна на ревидираниот субјект доставена е изработена 
Проценка на подвижен имот бр. 0804-379 од 31.03.2022 година. 
 
Утврдените состојби не е во согласност со член 21 од Законот за сметководство за 
буџетите и буџетските корисници, членовите 29 до 35 од Правилникот за 
сметководство за буџетите и буџетските корисници и членовите 30 до 34 од 
Правилникот за единствена организација на сметководствениот систем и 
заеднички сметководствени политики на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје и има влијание врз реалното и објективно прикажување на 
одредени позициите од Билансот на состојба на ден 31 декември 2020 година. 
 
Препорака 
Одговорната организациона единица на Факултетот да изврши евидентирање на 
уметничките слики во материјалната и сметководствената евиднеција на 
Факултетот.  
 

3.4. Користење на средствата согласно законски прописи  
 

3.4.1. Извршивме ревизија на процесот на планирање на јавните набавки и 
спроведувањето на постапките за јавни набавки согласно кои се склучени договори 
за јавни набавки во 2020 и 2019 година. Факултетот во 2020 година по спроведените 
вкупно 74 постапки за јавни набавки со проценета вредност од 76.583 илјади денари 
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има реализација во износ од 41.889 илјади денари и износ од 29.950 илјада денари по 
спроведени постапки за ЈН од 2019 година. Предмет на ревизија беа вкупно 14 
постапки за ЈН со вкупна проценета вредност од 37.264 илјади денари со реализација 
во висина од 31.712 илјади денари како и 10 постапки спроведени во 2019 година со 
проценета вредност од 47.607 илјади денари и реализација во износ од 37.068 илјади 
денари што претставува 96% од вкупната реализација на спроведените во 2020 
година.  
Во врска со спроведените набавки ги утврдивме дека текстот на договорите за јавна 
набавка и доставените фактури од економскиот оператор не содржат точен модел и 
производител на опремата согласно доставената понуда од тендерската 
документација каде е наведен описот на опрема. Поради ова не е создадена обврска 
избраниот економски оператор да изврши испорака на моделот за кој е доставена 
понуда поради што при приемот на одговорните лица не можат да потврди дали 
испорачаната опрема е согласно понудената во постапката за јавна набавка; 
 

Воспоставениот начин на постапување при спроведувањето на дел од постапките за 
јавна набавка создава ризик од несоодветна примена на одредбите од Законот за 
јавните набавки и необезбедување на конкуренција помеѓу економските оператори. 

 
Препорака: 
Одговорните лица во Факултетот да преземат мерки за: 
- прецизирање на моделот и производителот во склучените договори и 

примените фактури; 
- избегнување на преобемни технички спецификации при спроведување на 

постапките за јавни набавки и 
- исплата на средства да се врши согласно склучениот договор за јавна набавка и 

врз основа на целосна документација потврдена од страна на одговорните лица. 
 
3.4.2. Во текот на 2020 година спроведени се две постапки за јавни набавки на услуги 
за сервисирање на ПП апарати и мерење на притисок во хидрантска мрежа како и 
набавка за сервис, резервни делови и верификација на аналитичка опрема по 
спроведена постапка за набавка на услуга за одржување и поправка врз основа на 
кои склучени се два договори во вкупен износ од 1.805 илјади денари. По извршениот 
увид во електронските досиеја на овие постапки на ЕСЈН, ревизијата ги констатира 
следниве состојби: 
- Факултетот склучил договор за јавна набавка кој опфаќа сервис, резервни 

делови и верификација на аналитичка опрема од производителот Waters или 
еквивалент. Со извршениот увид во листата на цени составен дела на 
тендерската документација и сметководствената документација ревизијата 
констатира дека севкупната реализација на конкретната постапка се сведува на 
набавка на стоки и сервисна услуга за нивно вградување при што услугата 
претставува 6% од вкупната вредност на договорот кој е во целост реализиран.  
Согласно член 20 став 3 од ЗЈН во случај на комбинирани договори за јавни 
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набавки кои делумно се состојат од услуги а делумно од стоки, главниот предмет 
на набавка се определува во зависност од тоа која од проценетите вредности на 
стоките или услугите преовладува. Во конкретната постапка иако главниот 
предмет на набавка претставува набавка на стоките, додека услугата опфаќа 
само работната рака за вградување на истите, предметната постапка е 
планирана и спроведена како постапка за набавка на услуги. Наведената 
состојба укажува на недоследна примена на ЗЈН во делот на постапувањето на 
договорниот орган при постоење комбинирани договори за јавни набавки; 

- во врска со извршената набавка на услуги за сервисирање и проверка на ПП 
апарати и притисок во хидрантска мрежа утврдивме дека за дел од набавката - 
сервисирање на ПП апарати склучен е договор по нереално ниска цена во висина 
од 9,8 денари, додека за делот од набавката поврзан со испитувањето на 
притисокот во хидрантската мрежа склучен е договор по нереално висока цена 
од 6.000 денари. Со увид во системот за ЕСЈН како и од спроведени ревизии во 
други субјекти утврдивме дека постигната цена кај овој тип на набавки изнесува 
околу 500 денари за сервисирање на ПП апарати и износ од 600 до 1000 денари 
за мерење на притисок во хидрантска мрежа. Поради наведеното, истакнуваме 
дека биле  исполнети сите услови Факултетот да изврши поништување на оваа 
постапка за ЈН повикувајќи се на членот 114 алинеја 4 од ЗЈН поради понудени 
цени кои се понеповолни од реалните на пазарот. Исто така, во тендерската 
документација побарано е заинтересираните економски оператори да понудат 
единечна цена за услугите за сервисирање, без да се наведе количината на 
набавката, иако бројот на ПП апарати, хидранти и црева во институцијата 
требало да биде добро познат и постапката требало да се спроведе со вклучен 
податок за количината на набавката наместо со единечна цена. Поради 
наведеното не е обезбедена економичност во набавката согласно  член 3 и 5 од 
ЗЈН. 

 

Препорака 
При подготовката и спроведувањето на постапките за јавни набавки да се обрне 
внимание понудените цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка 
да бидат соодветни во однос на реалните на пазарот. 

Основ за изразување на мислење 
 

Вкупен ефект од изнесените наоди, во точките 3.2, 3.3. и 3.4., кои се основ за 
изразување мислење, се: 
- непрецизности и недостатоци во делот на актите за исплата на надоместоци за 

дополнителен ангажман на вработени во Факултетот како и нецелосни 
извештаи за реализацијата на овие активности и 

- констатирани слабости при реализацијата на дел од постапките за јавни 
набавки во вкупен износ од 4.574 илјади денари; 
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4. Ревизорско мислење  
 

Мислење за финансиски извештаи 
 

Според наше мислење, финансиските извештаи ги прикажуваат 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. 

 
Мислење за усогласеност со закони и прописи  

 

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точките 
3.2 и 3.4 активностите, 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. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет  

 
5.1 Во текот на ревизијата од страна на Факултетот за ветеринарна медицина се 
прифатени и спроведени корекции дадени од Државниот завод за ревизија, кои не 
предизвикаа промени во активата и пасивата во финансискиот извештај - Биланс 
на состојба кои се однесуваат на извршено усогласување на состојбата на позициите 
Државен јавен капитал и Останат капитал во висина од 4.584 илјади денари како и 
корекција по констатирана грешка во сметководствената евиденција за која е 
извршено намалување на состојбата на позицијата Краткорочни финансиски 
обврски и зголемување на позицијата Вишок на приходи над расходи во висина од 
343 илјади денари. Корекцијата е спроведена со налог за книжење бр.0001 од 
01.01.2021 година која е прикажана и во Образложенијата кон финансиските 
извештаи.  

 
5.2 Во текот на 2020 година споредбено со 2019 година висината на побарувањата од 
коминтенти за извршени услуги од страна на Факултетот е зголемена за 6%, односно 
од 56.220 илјади денари на 59.542 илјади денари. Иако процентуалното зголемување 
не е значително, искажаните побарувањата во апсолутни бројки се високи и 
изнесуваат 34,5% од вкупно реализираните приходи во 2020 година. Најголем 
коминтент на Факултетот е Агенцијата за храна и ветерина со реализирани 126.874 
илјади денари приходи и 20.173 илјади денари неплатени побарувања. Нецелоснота 
наплата на побарувањата може да доведе до реализација на приходи кои нема да 
бидат доволни за плаќање на расходите за тековно работење на Факултетот. 
Дополнително на ова во текот на 2020 година на предлог на пописната комисија со 
одлука од Деканската управа по обезбедена информација од Централниот регистар 
извршено е бришење на побарувања во вкупен износ од 3.636 илјади денари поради 
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згаснување на фирмите должници, додека дополнителни 7.170 илјади денари се 
пренесени на позицијата за спорни побарувања поради неизвесност околу нивната 
наплата.  
 
5.3 Факултетот располага со поголем број на објекти во кој ја обавува својата дејност 
кои се соодветно евидентирани во сметководствената евиденција што е утврдено и 
од страна на пописната комисија. Сепак истите сеуште имаат статус на бесправно 
изградени објекти иако одговорните лица од Факултетот подолг временски период 
прават напори за легализација на истите. Во текот на вршење на ревизијата од 
страна на Факултетот се доставени геодетски елаборати за објектите изработени се 
во 2011, 2016 и 2018 година, а на 31.01.2022 година добиена е Урбанистичка согласност 
за утврдување на правен статус на бесправен објект од страна на МТВ. 
Дополнително останува обврската да се изврши упис на објектите во катастарот на 
недвижности, обезбедување на имотни листови за објектите во кој Факултетот ја 
извршува својата дејност согласно реалната состојба како и изработка на нова 
проценка на вредноста на објектите. Нереализирањето на овие активности создава 
неизвесност во делот на обезбедување на сопственоста на имотот на Факултетот.  
 
5.4 Појавата на пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID-19 и 
зголемениот број на заболени предизвика значителни нарушувања во 
функционирањето и реализирањето на дејностите на Факултетот. За поуспешно 
справување со новонастанатата состојба Факултетот донел Одлука за начинот на 
реализација на дејностите за време на вонредна состојба согласно со мерките на 
надлежните органи во РСМ. Со цел да се спречи внесување и ширење на корона 
вирусот COVID-19 предавањата на Факултетот се одвиваат со примена на средства 
за електронска комуникација, во зависност од природата на наставните содржини 
и од техничките можности., додека вработените во Стручната и административна 
служба биле организирани со работа од дома. Работните задачи кои не можеле да 
ги извршуваат од дома ги извршувале со доаѓање на работа почитувајќи ги мерките 
за заштита.  
Во текот на 2020 година набавени се средства за заштита (маски) и средства за 
дезинфекција на просториите во вкупен износ од 32 илјади денари. 
 
5.5 Факултетот е одговорна за спроведување на годишната наредба за следење и 
искоренување на голем број заразни болести во Република Северна Македонија, 
како и за контрола на безбедноста и квалитетот на храна за исхрана на жителите, за 
што има потпишани договори со Агенцијата за храна и ветеринарство и 
истовремено има преземено одговорности за нивно извршување од што 
произлегува и големиот обем на работа на Факултетот. Истовремено се јавува и 
обврска за сервисирање на сите долгови кон набавувачите направени за набавка на 
потребните реагенси, китови, потрошен материјал, купување и одржување, односно 
сервисирање на опремата без кои реализацијата на наведените активности не е 
можно да се изврши, како и обврската за плаќање на данок на додадена вредност. 
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Утврдивме дека Факултетот се соочува со проблеми во врска со одобрувањето на 
бараните финансиските планови кои се базираат на проекции за реализација на 
годишните потреби на Факултетот за сервисирање на обврските и одговорностите. 
Имено, финансиските планови кои се доставуваат до надлежните институции 
(УКИМ, МОН, МФ) вообичаено не се одобруваат согласно на реалните потреби на 
Факултетот и истите значително се намалуваат во однос на бараните средства. Ова 
особено е случај за бараните средства за купување на реагенси кои се неопходни за 
редовно извршување на лабораториските анализи, како и позициите за набавка на 
опрема и сервисирање на истата и плаќање на данок, при што одобрените средства 
се во значително понизок износ од бараниот што доведува до ризик по можноста за 
реализација на тековните активности на факултетот и редовното сервисирање на 
преземените обврски. Како резултат на ова Факултетот во изминатиот период има 
добиено и решенија за присилна наплата за плаќање на неплатен ДДВ и данок на 
добивка од Управата за јавни приходи,  каде како даночен должник, според 
податоците со кои располага Управата за јавни приходи, Факултетот има утврдени 
неплатени даночни обврски со значителни вредности во утврдениот рок согласно 
член 43 од Законот за данокот на додадена вредност и камата согласно член 121 и 
член 123 од Законот за даночна постапка за што  се пристапува кон присилна 
наплата, со дополнителна висина од 5% од износот кој треба да биде наплатен. 
Напоменуваме дека Факултетот на својата сметка има доволно средства за 
сервисирање и на оваа обврска кон УЈП и единствена причина за доцнењето на 
плаќањето на истата е ненавременото проширување на финансискиот план со 
одобрување на средства на соодветната позиција.  
Сите овие слабости и недостатоци во делот на одобрување на финансиските 
планови и нивната реализација се случуваат иако Факултетот, како единка на 
УКИМ, има законски загарантирана автономија која ја вклучува и финансиската 
автономија. Иако наведеното не имплицира дека УКИМ и единките во состав треба 
да имаат целосна слобода во располагањето со финансиските средства, 
констатираните состојби упатуваат на потребата при одобрувањето на 
финансиските средства од страна на МФ, МОН и УКИМ да се обрне поголемо 
внимание на реалните потреби на УКИМ и единките во состав. Треба да се истакне 
и дека согласно член 123 став 5  од Законот за високото образование тековните 
трошоци (комунални трошоци, одржување, опрема и потрошен материјал за 
реализација на студиските програми и за работењето на високообразовната 
установа на јавните високообразовни установи во целост се надоместуваат од 
Буџетот на Република Македонија додека во пракса од Буџетот на РСМ добива 
средства единствено за:   

 дел од платите и тоа само за  дел од вработените (оние кои се прифатени 
од МОН и Министерството за финансии) а за останатите вработени, 
платите се исплаќаат од сопствените приходи како затекната состојба од 
минатото со одобрување на Министерството за финансии за што 
Факултетот реагира секоја година со поднесување на барања за кои не е 
доставен одговор; 
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 дел од режиските трошоци (комуналии трошоци за струја, вода, парно и 
сл.) и 

 индивидуални проекти на вработени добиени од МОН. 
 

Факултетот нема добиено средства за одржување, опрема и потрошен материјал за 
реализација на студиските програми и за работењето на високообразовната 
установа, што влијае на развојот на Факултетот и истата се надоместува од 
самофинансирачки извори на Факултетот. Имајќи предвид дека Факултетот 
располага со значителен износ на средства на сметката кои на 31.12.2020 година 
изнесуваат вкупно 201.180 илјади денари, потребно е при одобрувањето на 
финансиските планови, надлежните органи (МФ, МОН и УКИМ) да извршат 
пореално согледување на потребите на Факултетот и да се предвиди повисок износ 
на средства на соодветните позиции со што ќе се обезбеди континуитет во 
функционирањето на Факултетот и ќе се избегнат трошоците за присилна наплата 
на долг од страна на УЈП. 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година       

      
во 000 
денари 

Опис на позицијата 
Образло

жение 2020  2019 
     

Приходи  
   

Неданочни приходи 3.1.1. 172.615  209.612 
Трансфери и донации 3.1.2. 214.064  222.751 
Вкупно приходи  386.679  432.363 

 
 

   
Расходи  

   
Тековни расходи  

   
Плати и надоместоци 3.2.1. 41.301  41.281 
Стоки и услуги 3.2.2. 117.530  146.444 
Вкупно тековни расходи   158.831  187.775 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ       

во 000 денари  

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
Актива          
Тековни средства     
Парични средства 4.1.1. 201.523  214.440 
Побарувања  4.1.2. 59.542  56.220 
Побарувања од државата и други институции 4.1.3. 8.678  9.886 
Активни временски разграничувања 4.1.4. 8.729  20.198 
Залихи 4.1.5. 22.787  19.487 
Вкупно тековни средства  301.259  320.231 

     
Постојани средства  

 
   

Нематеријални средства 4.2.1. 925  378 
Материјални добра и природни богатства 4.2.2. 33.397  32.193 
Материјални средства  4.2.3. 97.330  91.806 
Долгорочни кредити и позајмици дадени во 
земјата и странство и орочени средства 4.2.4. 75  4.965 
Вкупно постојани средства   131.727  129.342  

          
Вкупна актива  432.986  449.573  

     
Пасива          
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1. 5.290  16.839 
Краткорочни финансиски обврски  0  375 
Обврски спрема државата и други 
институции 4.3.2. 10  0 
Краткорочни обврски за плати и други 
обврски спрема вработените 4.3.3. 3.429  3.360 
Пасивни временски разграничувања 4.3.4. 269.743  280.170 
Вкупно тековни обврски  278.472   300.744 

     
Извори на средства     
Извори на капитални средства 4.4.1. 154.514  148.829 
Вкупно извори на деловни средства  154.514   148.829 
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ПРЕГЛЕД 
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА  ЗА 2020 ГОДИНА 

    
    

во 000 денари  

О  П  И  С 

Државен 
јавен 

капитал  

Останат капитал 
(залихи на материјали, 

резервни делови и 
ситен инвентар и 

хартии од вредност) Вкупно 

    
Состојба 01.01.2020 година 125.379 23.450 148.829 
    
Зголемување по основ на: 24.205 44.978 69.183 
Набавки 19.351 44.978 64.329 
Корекција по ревизија 4.854   
Намалување по основ на: 17.587 45.911 63.498 
Амортизација 17.587 41.057 58.644 
Корекција по ревизија  4.854  
Состојба 31.12.2020 година 131.997 22.517 154.514 
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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 
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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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