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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
 
Резиме  
 
Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност 
на сметката на основниот буџет (637 - 12) на Министерство за култура - Скопје за 2019 
година. 

 

Ревизијата изразува неповолно мислење за реалноста и објективноста на 
финансиските извештаи за 2019 година и за активностите, финансиските 
трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи во согласност 
со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.  

 

Извршена е ревизија за 2016 година и издаден е извештај за финансиските извештаи 
со ревизија на усогласеност на Министерството – сметка на основен буџет во кој не 
е изразено мислење за реалноста и објективноста на прикажаните состојби во 
финансиските извештаи, a за активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи изразено е неповолно 
мислење. 

 

Ревизија на спроведување на препораките презентирани во Конечниот извештај на 
овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи и 
ревизија на усогласеност за 2016 година на Министерството, е извршена во 
февруари 2019 година при што е констатирано дека од вкупно дадените дваесет и 
една препорака, десет препораки не се спроведени, шест препораки се спроведени, 
три препораки се во тек на спроведување и две препораки се делумно спроведени.  
Со ревизијата на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност на 
Министерството, сметка на основен буџет за 2019 година, како позначајни се 
констатирани следните состојби: 

- капиталните трансфери до единиците за локална самоуправа не се 
извршени согласно законските одредби. На една општина иако се 
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доставени потребните документи не се исплатени средствата за 
проектот, а на друга општина исплатени се средства без доставени 
документи  иако реално проектот не може да се реализира до крајот на 
годината; 

- не е донесен годишен план за остварување на националниот интерес во 
културата со цел да се утврдат општите насоки за остварување на 
националниот интерес; 

- за распишаниот конкурс за доделување на финансиски средства за 
проекти од национален интерес од областа на културата и за реализација 
на истиот воспоставениот систем за избор на проекти е без конкретни 
критериуми и мерила и не се воспоставени  контроли  за  потврдување на 
реалноста на расходите за проектите искористени согласно склучените 
договори; 

- во Законот за култура не е утврдено  донесување подзаконски акти со кои 
ќе се уреди постапката за избор на проекти и нивно рангирање, а 
Министерството нема донесено интерни акти со кои ќе се дефинираат 
условите и начинот на бодирање на проектите  во годишниот конкурс; 

- по годишниот конкурс за доделување на финансиски средства за проекти 
од национален интерес од областа на културата поодделно по дејности е 
констатирано:  

 не е предвиден посебен конкурс/пријава за културно 
уметнички манифестации во рамките на поединечните 
дејности и не се дефинирани посебни мерила и критериуми за 
оценка на манифестациите; 

 се финансираат проекти за кои  најголем дел од трошоците се 
хонорари за организаторите на настаните; 

 во рамките на дејноста Визуелни уметности, архитектура и 
дизајн е констатирано дека од страна на комисијата доставен е 
извештај со предлози за проекти што треба да бидат избрани со 
задоцнување и за 4 проекти извршено е целосното исплаќање 
на средствата без доставен целосен извештај; 

 во рамките на музејската дејност е констатирано дека се 
исплатени средства во износ од 1.000 илјада денари на 
носители на проекти без целосна поткрепувачка 
документација; 
 

- Отпечатени се 599.086 книги кои се наоѓаат на залиха, а не се 
дистрибуирани до крајните корисници за што се потрошени средства во 
износ од 378.686 илјади денари; 
 

- во рамките на Конкурсот за учество во финансирање проекти на правни 
лица од Република Северна Македонија кои се подржани од програмата 
на Креативна Европа (2014-2020) за 2019 година ревизијата констатира 



МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА-СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637 - 12) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

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

дека конкурсот е објавен само на веб страната на Министерството но не е 
објавен во дневни весници. Корисниците на средствата немаат доставено 
извештаи за реализација на проектите кој содржат наративен приказ и 
финансиски  извештај со сите износи на потрошени средства и извори на 
финансирање со соодветна поткрепувачка документација; 

- пописот на средствата и изворите на средствата не е извршен согласно 
пропишаните законски и подзаконска акти, во пропишаните рокови и не 
е извршено усогласување на сметководствената со фактичката состојба; 

- дел од обврските во сметководствената евиденција не се евидентираат 
навремено во моментот на извршување на услугата, туку во моментот на 
плаќање на истата,  и 

- објектот Голема концертна сала на Македонската филхармонија се уште 
се води како инвестиции во тек во Министерството, иако за истиот се 
завршени сите градежни работи, извршен е технички преглед, дадено е 
Одобрение за употреба и од страна на Владата на РСМ донесена е Одлука 
за давање на трајно користење на недвижни ствари на НУ Филхармонија 
на РСМ Скопје.  

 

Со цел подобрување на состојбите, ревизијата даде препораки за преземање на 
мерки и активности заради надминување на утврдените состојби. 

Во делот Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет, ревизијата ја 
истакна состојбата која се однесува на постапката поврзана со раскинување на 
договорот за јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на 
Драмски театар Скопје и за објектот Скулптурална композиција, постапувањето по 
жалбите, приговорите и реакциите од јавноста за  изборот на проекти од 
национален интерес за 2019 година и состојбите со Културно-информативните 
центри, економските и други претставништва на Република Северна Македонија во 
странство. 

Во делот Останати прашања, ревизијата ги истакна состојбите кои се однесуваат на: 
- финансирање на проектите за кои корисниците користат ослободување од 

ДДВ за продажба на влезници, а истата не се прикажува како финансиска 
помош, и 

-  состојбите со исплата на платите на вработените во културата односно 
зголемувањето на коефициентите и промената на основицата со кое се врши 
покачување на исплата на плата во услови кога не е извршена измена и 
дополнување на Законот за исплата на плати во РСМ.  

 
Од страна на одговорното лице на министерството и одговорните лица за периодот 
за кој е вршена ревизија, доставени се забелешки на Нацрт извештајот на 
овластениот државен ревизор. Истите се разгледани и е констатирано дека дел 
претставуваат известување за мерки кои се преземени и кои ќе бидат преземени во 
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иднина за надминување на констатираните состојби, дел не се прифатени поради 
недоставени докази кои би имале влијание на констатираните состојби а три 
забелешки се прифатени поради доставени дополнителни докази 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 39 до 
41 заедно со ревизија на усогласеност на Министерството за култура –на 
сметката на основниот буџет (637-12), 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 согласно член 23 од Законот за 
државна ревизија. 
 

1.3. Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи  и за 
усогласеност со закони и прописи за 2016 година на Министерството – сметка на 
основен буџет (637-12) во кој не е изразено мислење за реалноста и објективноста 
на прикажаните состојби во финансиските извештаи, a за активностите, 
финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските 
извештаи изразено е неповолни мислење. 
 

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на 
раководството на Министерството за култура застапувано од: 
 
- Асаф Адеми, министер за култура во период од 01.06.2018 до 26.06.2019 

година и 
- Хусни Исмаили, министер за култура во период од 27.06.2019 до 29.08.2020 

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 
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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.  
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски 
докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени 
утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена 
на ризикот од неусогласеност.  
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ISSAI). 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 
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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 Македонија. 

 
2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од  13.03.2020 

година до 15.09.2020 година кај Министерството за култура  од тим на 
Државниот завод за ревизија. 

 
3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките 

 
Во месец февруари 2019 година извршена е проверка на преземените мерки по 
дадените препораки презентирани во конечниот извештај на овластениот 
државен ревизор за Министерството за култура за сметката на основен буџет 
(637-12) за 2016 година. Имено од дваесет и една дадена препорака, десет 
препораки не се спроведени, шест препораки се спроведени, три препораки се во 
тек на спроведување и две  препораки  се спроведени делумно.  
 

 
4. 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 14.12.2020 година преку видео конференциска врска. 

 
На ден 24.02.2021 година добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршена 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на 
Министерството за култура,  од поранешниот министер за култура Асаф Адеми. 
Забелешките се однесуваат на точките 1.4, 4.1.2 алинеја 2 и 3, 4.1.3 алинеја 1, 4.1.3 
алинеја 4, 4.1.3 алинеја 5, 4.1.4 алинеја 1,2 и 3, 4.1.7 , 6.1 и 7.1 алинеја 1 и 2. Забелешките 
се разгледани и не се прифатени од причина што не се добиени дополнителни 
докази за промена на констатираните состојби, две забелешки претставуваат 
известување за причините за настанатите состојби, а една забелешка претставува 
образложение.  
 
На ден 02.03.2021 година добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на 
Министерството за култура, од поранешниот министер за култура Хусни Исмаили. 
Забелешките се однесуваат на точките 1.4, 4.1.1, 4.1.2 алинеја 2 и 3, 4.1.3 алинеја 1, 4.1.3 
алинеја 4, 4.1.3 алинеја 5, 4.1.4 алинеја 1,2 и 3, 6.1, 6.2 и 7.1 алинеја 1 и 2. Забелешките се 
разгледани и не се прифатени од причина што не се добиени дополнителни докази 
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за промена на констатираните состојби две забелешки  претставуваат известување 
за причините за настанатите состојби а една забелешка претставува образложение.  
 
На ден 02.03.2021 година добиени се забелешки на Нацрт извештаите за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на 
Министерството за култура, од одговорното лице на Министерство за култура Ирена 
Стефовска. Забелешките се однесуваат на точките 4.1.4 алинеја 5, 4.1.4 алинеја 2, 4.1.6, 
4.1.7 алинеја 5, 4.1.7 алинеја 6 булет 2, 4.1.8, 4.2.3, 6.4, и 7.1 алинеја 5. Забелешките се 
разгледани и утврдено дека 6 забелешки претставуваат известување за причините 
за настанатите состојби, а три и забелешките се прифаќаат поради дополнително 
доставени докази и истите се имплементирани во Конечниот извештај, а 
препораките се соодветно прилагодени.  
 
Констатирани се следните состојби: 
 
4.1. Усогласеност со закони и прописи  
 
4.1.1. Согласно член 8 став 1 од Законот за финансирање на единиците за локална 
самоуправа1 со дотации од Буџетот на РСМ и од буџетите на фондовите се 
обезбедуваат дополнителни приходи во буџетот на општината за финансирање на 
нејзините надлежности определени со закон.  
Министерството за култура на својата веб страна има објавено критериуми, 
процедури и рокови за распределба на капиталните дотации за општините во 
областа на културата. Министерството за култура со решение2 формира Комисија за 
проверка, селекција и предлог за избор на проекти за користење на капитални 
дотации во областа на културата за 2019 година по кој доставува Извештај за 
предлог за избор на инвестициони проекти. На предлог на комисијата Министерот 
за култура подготвува предлог Програма за користење на капитални дотации во 
областа на културата за 2019 година и истата ја доставува до Владата на РСМ. 
Владата на РСМ согласно член 11 став 1 од ЗФЕЛС ја донесува Програмата за 
користење на капитални дотации за финансирање на инвестиционите проекти во 
областа на културата.  
По донесување на Програмата од страна на Владата, Министерството за култура 
склучува договори со кои се регулираат правата и обврските со единицата на 
локална самоуправа кои се корисници на средствата.  
При извршен увид во документацијата ревизијата ги констатира следните состојби: 

- Утврдените критериуми се општи и не се предвидени бодови за секој 
одделно, a како критериуми се земени предвид само одредби од Законот за 
градење. Во критериумите не е наведено кој е максималниот износ коj би бил 
одобрен, по проект односно колку проценти од бараните средства, во рамки 

                     
1 Службен весник на Република Македонија бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) 
2 Бр.50-8558/1 од 11.07.2019  
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на расположливите, би се одобриле. Во отсуство на јасни и прецизни 
критериуми, со бодови за секој критериум одделно и јасно дефиниран 
процентуален износ на средства кои би се доделиле по проект, комисијата не 
е во можност да изготви рангирање и реална проценка на средствата кои 
треба да се одобрат за финансирање на одделните проекти. 

- Склучен е договор со Општина Врапчиште3 за реализација на Проект 
Реконструкција и адаптација на културен дом за кој се обезбедени средства 
во износ од 18.419 илјада денари.  
Од страна на Општина Врапчиште за извршените градежни работи доставена 
е завршна ситуација во вредност од 18.176 илјади денари (плус ДДВ 3.272 
илјади денари) или вкупно 21.448 илјади денари. Министерството за култура 
во 2019 година на општината и има исплатено средства во износ од 1.813 
илјади денари. Останатиот дел за плаќање по доставената завршна ситуација 
не е реализиран. Причина за оваа состојба се извршените пренамени4 во 
буџетот со кои се намалуваат средствата од Програмата. Поради тоа склучен 
е Анекс договор за изменување на договорот за користење на средствата за 
капитални дотации во областа на културата5 со кој се менува важноста и 
времетраење на договорот кој е со рок заклучно со 31.12.2019 година, а се 
заменува со датумот 31.01.2020 година.  
Оваа состојба не е во согласност со член 8 од Договорот во кој се утврдува 
важноста и времетраењето на договорот кој е до 31.12.2019 година и не може 
да се предизвикува пренесување на обврски по истекот на овој период. 
Времетраењето на договорот е определено и со Програмата за користење на 
средствата за капитални дотации до единиците на локална самоуправа во 
областа на културата за 2019 година, како и согласно со можноста за 
извршување на предвидените средства во Буџетот на РСМ за 2019 година. 

- Склучен е договор со Општина Крушево6 за изградба на спомен обележје за 
која намена обезбедени се средства во износ од 10.000 илјада денари. Од 
страна на Општина Крушево за извршените градежни работи доставена е 
една фактура, 1-ва и 2-ра времена ситуација и исплатени се средства во 
вкупен износ од 2.172 илјада денари.  
Од страна на Општина Крушево поднесено е Барање  до Министерството за 
продолжување на рокот на договорот односно рокот на завршување на 
активностите да се пролонгира до 30.06.2020 година. Министерството за 
култура на 20.12.2020 година ја известува Општина Крушево дека не постои 
можност за продолжување на рокот на изведување на работите до 
побараниот рок од нивна страна, поради ограничувачките одредби 
предвидени во Договорот склучен помеѓу Министерството и Општина 
Крушево. На 25.12.2019 година Општина Крушево го поднесува истото барање 

                     
3 бр.50-7129/2 од 30.07.2019 
4 Согласност на МФ 08-7/759-2 од 14.11.2019 и 08-8/606 од 16.12.2019 
5 бр. 50-7129/6 од 26.12.2019 
6 (50-7317/2 од 24.07.2019) 



МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА-СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637 - 12) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 10 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

и до Владата на РСМ при што Владата на седница одржана на 28.12.2019 
година го задолжува Министерството да го реализира остатокот од 
нереализираните средства од договорот предвидени за реализација на 
проектот.  
На 31.12.2019 година исплатени се средства во износ од 7.828 илјада денари по 
претходна прераспределба на средства7, иако за истите нема доставено 
соодветна документација предвидена во Договорот. 
Оваа состојба не е во согласност со член 5 од Договорот и член 4 од 
Програмата согласно кој исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно по 
барање од страна на корисникот на средствата со прилог документација за 
исплата – фактури и заверени времени ситуации за извршени градежни 
работи. 

- Министерството за култура нема изготвено извештај за степенот на 
реализација на средствата кој треба да се достави до Владата на Република 
Северна Македонија, на секои три месеци што не е во согласност со член 5 од 
Програмата. 

Ваквата состојба не е во согласност со член 7 став 2 од Законот за буџети каде е 
уредено дека буџетските корисници не смеат да преземаат обврски кои доспеваат 
во тековната година или да направат расходи над одобрените средства, односно 
член 12 од Закон за сметководство на буџетите и буџетските корисници и 
придонесува за трошење на средства над одобрените со Програмата и без да се 
потврдени со соодветна и валидна документација. 
 
Препорака 
Министерството да преземе мерки и активности : 

- да се донесат јасни и прецизни критериуми за распределба на капиталните 
дотации, со што ќе овозможат комисијата да изготви рангирање и реална 
проценка на средствата кои треба да се одобрат за финансирање на 
одделните проекти и 

- трансферот на капитални дотации до ЕЛС за финансирање на 
инвестиционите проекти во областа на културата да се врши согласно 
Програмата донесена од Владата на РСМ и согласно одредбите предвидени 
во склучените договори помеѓу Министерството и корисниците на 
средствата.  

 
Дејности од областа на културата 
 
Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во 
културата за 2019 година по дејности и области  
 
4.1.2. Со Законот за култура (од член 60 до член 69) е уреден начинот на  

                     
7 Согласност од МФ 08-7/684-2 од 30.12.2019 



МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА-СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637 - 12) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 11 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

финансирањето на националниот интерес во културата.  
Во разделот - Финансирањето на дејности од областа на културата во Буџетот на 
РСМ утврдени се средства за финансирање на дејности од областа на културата во 
националните установи и проекти од национален интерес во културата од други 
корисници / други правни и физички лица. Средствата предвидени за финансирање 
на проекти за други корисници се реализираат преку сметка 637-12 на 
Министерството, како буџетски корисник - корисник од прва линија, а за 
националните установи на нивни сметки како единки корисници од  втора линија 
во Буџетот на РСМ.  
Со увид на целокупната постапка на избор на проекти од национален интерес на 
други правни и физички лица  ја утврдивме следната состојба: 

- Согласно одредбите од член 9 од Законот за култура, од страна на Собранието 
на РСМ во мај 2018 година донесена е Национална стратегија за развој на 
културата во РМ во период од 2018 до 2022 година8 заради остварување на 
националниот интерес во културата, а средства за реализација  се  
обезбедуваат од Буџетот на РСМ. Со  член 61 од Законот за култура е уредено 
дека за остварување на националниот интерес во културата во согласност со 
Националната Стратегија, Министерството во јули во тековната година треба 
да донесе годишен план за остварување на националниот интерес во 
културата за наредната  година  со цел да се утврдат општите насоки за 
остварување на националниот интерес во културата. Со ревизијата 
утврдивме дека за 2019 година не е донесен годишен план и оваа состојба се 
повторува повеќе години во континуитет; 

- Согласно член 62 од Законот за култура во септември 2018 година објавен е 
Годишниот конкурс за финансирање проекти од национален интерес во 
културата на веб страната на Министерството за 2019 година по дејности и 
области. Во конкурсот за 2019 година предвидени се  само општи критериуми 
и мерила за оценка на проектите по кои се врши бодирање9. Во поединечните 
пријави по дејности  предвидени се приоритети и оценка, критериуми и 
мерила на проектите каде е наведено дека ќе се врши: 
 оценка на усогласеност на проектот со националниот интерес во 

културата;  
 квалитетот и иновативноста и содржината на проектот;  
 степенот на влијание на проектот на културниот живот во заедницата и 

оценка на квалитетот на програмата или проектот, но не е предвидено да 
се изврши оценка  на  проектот со бодови за  горенаведените критериуми.  

                     
8 Сл. весник на РМ бр.81/2018 
9референтна листа - до 10 бода,  
  опис на проект – до 40 бода,  
 буџет на проект-  до 30 бода,  
 план на активности на проект – до 10 бода,  
 проекти од непрофитен карактер – до 10 бодови 
 дополнителни бодови за промоција на еднакви можности за сите – до 5 бода и создавање на нови дела  од областа 
на културата до 5 бода 
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Од причина што  оценката на проектите е со бодирање на општи критериуми 
кои се однесуваат за сите дејности и области истото придонесува да не е 
воспоставен објективен систем на бодирање и не се воведени реални 
критериуми при изборот на проекти. Условите на конкурсот се различни секоја 
година, a со извршениот  увид  во оценката на проектите во конкурсите во 
претходните години утврдивме дека има случаи кога се врши оценка на 
проектите врз основа на посебни мерила за проценка на квалитетот на проектот 
по дејности, односно има конкретни критериуми за оценка  на квалитетот на 
проектот по дејности.  
- Во Законот за култура не е пропишана постапка за оценки, мерила и 

критериуми за избор на проекти од национален интерес поради што не е јасно 
на кој начин се утврдени општите критериуми и мерила за оценка на 
проектите од национален интерес во годишниот конкурс и  постои ризик од  
субјективно  постапување  од страна на комисијата; 

- Министерството нема донесено интерни акти/процедури со кои ќе се 
дефинираат условите, односно начинот на бодирање  во годишниот конкурс 
по одделни дејности и области за избор на проекти што придонесува за  избор 
на проекти без да има јасни и прецизни критериуми; 

- Финансирањето на проектите по Годишниот конкурс за 2019 година е со  
проценти врз основа на бодирањето дефинирани во  интервал10 поради што 
постои субјективно постапување од страна на комисијата при доделување на 
финансиски средства односно при утврдување на процентот на 
финансирање. Констатиравме дека проекти со ист број на бодови се 
финансираат со учество во различен процент; 

- Оценка на пријавите за финансирање на проекти вршат стручни комисии, 
односно надворешни соработници како што е уредено со член 63 од Законот 
за култура, а именувањето на членовите е од страна на Министерот за 
култура согласно член 11 од Законот за култура. Со оглед на надлежностите 
кои ги имаат поединечните комисии постои ризик од субјективно 
постапување при избор на членовите на поединечните комисии како и ризик 
да не се соодветни за оценка на проектите. 

 
Погоре наведената состојба укажува дека во 2019 година не е воспоставен 
објективен систем на бодирање и финансирање на проекти со цел воведување на 
реални критериуми при изборот на проекти и постои ризик од несоодветно 
финансирање на проекти  од областа на културата со средства од државниот буџет.  
Во октомври 2020 година распишан е Годишен  конкурс за финансирање на проекти 
од национален интерес во културата по поединечни области за 2021 година. Во 
конкурсот во делот за оценка, критериум и мерила во секоја област предвидена е 
Методологија за оценка на професионалниот капацитетите до 80 бода и 
финансиска оценка и оправданост на проектот до 20 бода. Во конкурсот предвиденa 

                     
10 0-65 бода  не се финансира, 65-75 бода – до 40%, 76-96 бода  од 40% до 80% и 96-100 бода од 85% до 100% 
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e вредност на бодот, која треба да претставува сооднос помеѓу одобрените средства 
во Буџетот и вкупно доделените бодови на одобрените проекти, со што е намален 
ризикот од финансирање на проекти надвор од одобрените средства во Буџетот и 
намален е ризикот од субјективно постапување при доделување на финансиски 
средства. Исто така во конкурсот е предвидена ранг листа од стручната комисија за 
финансирање на проектите. 
Ревизијата  обрнува внимание дека до Собранието на РСМ во септември 2020 година 
од страна на Владата на РСМ11 доставен е Предлог Закон за остварување на јавниот 
интерес во културата со кој  се воведуваат новини во начинот на остварување на 
јавниот интерес во културата. Во предлог законот е наведено дека клучен сегмент 
во реформата во културата е преку финансирање врз основа на два годишни 
конкурси, одлучување за финансирање на проекти од областа на културата ќе се 
врши врз основа на оценка на оценувачи именувани со јавен повик, а нивната работа 
е предвидено да биде уредена со правилник кој го донесува министерот за култура. 
Исто така во предлог законот е наведено во конкурсите да бидат објавени 
приоритетите, буџетот по дејности и општи критериуми врз основа на кои ќе се 
врши  изборот на проектите од областа на културата, а посебните критериуми и 
мерила ќе бидат утврдени со правилник кој треба да го донесе министерот за 
култура.  
Со  предлог законот е предвидено да се донесат и подзаконски акти  и тоа: акт за 
поблиски критериуми по одделни дејности и области во културата, мерила за 
оценка на проектите и бројот на пријавите  по учесник за секоја дејност и област; акт 
за работа на оценувачите и акт со кој ќе се пропишат критериуми за пријави на 
конкурс за финансирање на јавниот интерес во културата во период од три години.  
 
Препорака 
Министерот за култура да ги преземе следните мерки: 

- да се донесе Годишен план за остварување на националниот интерес во 
културата кој ќе биде основа за распишување на годишен  конкурс за 
финансирање  на проекти од национален интерес ; 

- да се донесат интерни акти/процедури со кои ќе се дефинираат условите во 
годишниот конкурс за избор на проекти и следењето на реализацијата  на 
проектите од национален интерес; 

- во соработка со надлежните органи да се интензивираат активностите за 
донесување  предлог  Законот за остварување на јавниот интерес во културата 
од страна на Собранието на РСМ.  

 
Реализација на проекти избрани по годишниот конкурс за 2019 година  
 
4.1.3. Од ставката  разни трансфери  исплатени  се средства во износ 406.426 илјади 
денари за финансирање на дејностите од областа на културата на други корисници 

                     
11 со допис бр.44-8883/1   
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избрани на годишен конкурс. Со корисниците во постапка предвидена со Законот за 
култура, односно  по добивањето на решенијата за избор на проекти  се склучуваат 
договори за финансирање на проект од национален интерес во културата. Со 
законот е уредено дека корисниците се должни по секоја фаза од реализација на 
проектот да доставуваат извештаи за потрошени средства што е услов за добивање 
на средства во следна фаза од реализација на проектот. Во рок од еден месец, 
сметано од денот на завршување на проектот, корисниците се должни до 
Министерството да достават извештај за реализација на проектот12. 
Министерството ја следи реализацијата на склучените договори и врши надзор и  
контрола на нивната реализација. Со ревизијата на реализација на проектите  ја  
утврдивме следната состојба: 

- Министерот за култура нема донесено интерни акти/процедури за следењето 
на реализацијата  на проектите од национален интерес, упатства и насоки за 
признавање на поединечни трошоци по проекти врз основа на валидна 
документација. 

- Реализацијата на проектите од национален интерес се следи  само од страна 
на секторите  поврзани со дејностите13 за што  се изготвуваат решенија за 
пренос на средства и тоа: исплата на 70% од одобрените средства е со барање 
за исплата пред реализација на проектот, а 30% по доставување на 
финансиски и наративен извештај. Исто така и проверката на 
документацијата доставена од страна на корисниците пред да се изврши 
исплата на средства од Буџетот се врши само од страна на секторите 
поврзани со дејностите . 

- Со ревизијата утврдивме дека при реализација на проектите оперативниот и 
финансискиот план се доставува  најчесто со барањето за исплата на 
средства, а не е прилог на договорот како што е предвидено со член 68 од 
Законот за култура.  

- По склучените договори за финансирање на проекти од национален интерес 
од културата за поединечни дејности по годишниот конкурс има  
неисплатени обврски во износ од 61.677 илјади денари кои се пренесени во 
2020 година (Прилог 1). Со увид во реализацијата на расходите  за разни 
трансфери од разделот дејности од областа на културата констатиравме дека 
процентот на реализација изнесува 99%, поради што горенаведените обврски 
се надвор од предвидените средства со буџетот. Ваквата состојба е спротивно 
на  член 7 став 2 од Законот за буџети каде е уредено дека буџетските 
корисници не смеат да преземаат обврски кои доспеваат во тековната година 
или да направат расходи над одобрените средства. Со ревизијата 
констатиравме дека  иако  има одредби  во договорите со кои е уредено дека 

                     
12 кој содржи: наративен приказ за реализација на проектот, спецификација за вкупно потрошени средства за 
реализација на проект, договори, сметки, фактури, конечен финансиски план со сите износи на потрошени 
средства и извори на финансирање 
13 Сектор за дејности од областа на културата, Сектор за издавачка дејност, Сектор за заштита на културно 
наследство, Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО и Сектор за европски интеграции 
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Министерството го задржува правото за измена на доделените средства во 
согласност со измените на висината на средствата во Буџетот на РСМ за 2019 
година, не е извршено намалување на средствата по поединечните договори  
во услови на ребаланс со намалување на средствата. 

- Постојат одредби во договорите со кои е уредено дека корисникот при 
реализација на проектот во делот на законско и наменско трошење на 
доделените финансиски средства задолжително ќе ги применува одредбите 
од ЗЈН и другите позитивни законски прописи во РСМ. Не се прави проверка 
и контрола дали е испочитувана оваа одредба од договорот, односно се 
признаваат сите документи доставени од страна на корисникот кои служат 
како доказ дека трошокот реално настанал.  

 
Горенаведените состојби укажуваат дека не се воспоставени критериуми и 
контроли  за  потврдување дека прикажаните расходи за проектите од страна на 
корисниците се реални, правилно прикажани и признаени во нивните извештаи 
што може да допринесе за незаконски и ненаменски исплата на средства од Буџетот 
на РСМ.  Исто така ваквата состојба не  е во согласност со член 12 и 17 од Законот за 
сметководство на буџети и буџетски корисници и  одредбите од Законот за култура 
со кои е уреден начинот на финансирање на националниот интерес  во културата. 

 
Препорака 
Од страна на министерот за култура да се преземат активности: 

- за донесување на интерни акти  за  начинот на признавање на расходите за 
проектите кои се финансираат како проекти од национален интерес; 

- да се воспостави ex - ante и ex - post контрола за проверка на целокупната 
документација за исплата на корисниците;  

- да се надмине праксата за  преземање на обврски по годишна програма за кои 
нема обезбедено средства во Буџетот, односно да се склучуваат договори 
согласно обезбедените средства со буџетот на министерството.  

 
Музичка сценска дејност и културно уметнички  манифестации 
  
4.1.4. По Годишниот конкурс за  финансирање на проекти од национален интерес во 
културата за 2019 година во  програма музичко сценска дејност  подржани се  вкупно  
204 проекти во износ од 43.205 илјади денари, додека од програмата за културно 
уметнички манифестации исплатени се средства во износ од 62.520 илјади денари 
за манифестации од повеќе области. По извршениот увид во документацијата за 18 
(осумнаесет) проекти за кои се склучени договори во вкупен износ од 21.690  илјади 
денари од програмата за музичко сценска дејност и увид во документација за 18 
(осумнаесет) проекти со кои се склучени договори во износ од 37.735 илјади денари 
од програмата за културно уметнички манифестации, ги констатиравме следниве 
состојби: 
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- Не е предвиден посебен конкурс за културно уметнички манифестации и не 
е предвидено да има посебна  пријава за културно уметнички манифестации 
во рамките на годишниот конкурс за 2019 година. Со ревизијата утврдивме 
дека не се дефинирани посебни мерила и критериуми за оценка на 
манифестациите иако како главен приоритет во Националната стратегија за 
развој на културата во делот на културно уметнички манифестации е 
предвидено утврдување на јасни критериуми за нивно финансирање, како и 
преиспитување на манифестациите кои се  финансирани од буџетот на 
Министерството. Со ревизијата утврдивме дека во годишните конкурси  од 
претходниот период (2015, 2016) имало посебна пријава за манифестации и 
фестивали во одделните дејности со специфични мерила и критериуми за 
оценка на проектите. Во делот на нагласување на прашања на неизвесност и 
континуитет точка наведовме дека голем дел на прифатени жалби се од 
програмата  за  културно уметнички манифестации  за кои ревизијата е на 
мислење дека се прифатени поради општите критериуми во конкурсот за 
2019 година. Ревизијата обрнува внимание  дека во  член 64 од Законот за 
култура е предвидена можност за  распишување на конкурс во делот на 
реализација на манифестации и активности во земјата и во странство кои се 
од национален интерес во културата во услови  кога има посебна  буџетска 
програма за манифестации; 

- Од страна на комисијата за Фолклор, музика и музичко сценска дејност   
даден е предлог за избор на  два проекти со исто име на еден корисник кој се 
реализира во ист период, но со учество на различни гости и предлог на  два 
проекти на  еден корисник  со слична програма. Иако во пријавата за 
Фолклор, музика и музичко сценска дејност  постои можност на ист корисник 
да му се одобрат најмногу 2 (два) проекти, истото треба да се примени во 
случај кога станува збор за сосема различен проект (Прилог 2). 

- За избраните проекти од горенаведените програми утврдивме дека се 
финансираат проекти за кои  најголем дел од трошоците се хонорари за 
организаторите на настаните. Постојат случаи кога во организацијата на 
манифестациите и како основачи на здруженијата се појавуваат вработени 
лица во националните установи поради што истото треба да се доуреди со 
поединечни акти на установите поради можност од појава на судир на 
интереси. Потребно да се уреди колкав процент од потребните средства за 
финансирање на манифестацијата може да се трошоци за хонорарите на 
организаторите на манифестациите, во услови кога најголем дел од 
средствата се трошат за хонорари за организацискиот тим на 
манифестацијата, не за хонорари за учесниците на манифестацијата.  

- За двајца корисници на средства за финансирање на проект (Прилог 3) во 
вкупен износ од 5.500 илјади денари прикажана е исплата на хонорари за  
гости од странство во износ од 3.063 илјади денари  за кои ревизијата не се 
увери дека се префрлени на учесниците на манифестацијата од причина што 
исплатата на средства според извештајот/изводот на сметката е на 



МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА-СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637 - 12) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 17 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

директорот на здружението под назнака хонорар за учесникот. Од 
здруженијата  доставен ни е доказ за извршена уплата на данок на личен 
доход на име на учесникот, со објаснување дека е уплатено на учесникот 
преку благајна. Уплата на средства преку благајна, а не преку носител на 
платен промет не е во согласност со член 10 од  Законот за платен промет каде 
е уредено дека не е дозволено плаќање помеѓу учесниците во платниот 
промет кое не се извршува преку трансакциски сметки. Исто така со член 20 
став 4  од Законот за платен промет е уредено дека плаќањето на производи 
и услуги во готово од страна на правни лица не може поединечно да биде 
повеќе од 6 илјади  денари, исплатите се движат во износ од 200 илјади до 
1.150 илјади денари. Ревизијата обезбеди доказ дека настанот е реализиран и 
биле присутни уметници  со  светско реноме. 

- Во пријавата за Фолклор, музичка и музичко - сценска дејност во 2019 година, 
а која се однесува и за  културно уметнички манифестации и фестивали  во 
делот на оценка, критериуми и мерила дефинирана е максималната вредност 
во износ од 6.000 илјади денари учество на Министерството по проект. Со 
ревизијата утврдивме дека процентот кој се добива за финансирање од 
страна на  комисијата е во однос на побараните средства кои  за одредени 
проекти се поголеми од 6.000 илјади денари. Имено, еден правен субјект има  
побарано средства во износ од  20.000 илјади денари, друг правен субјект  во 
износ од 10.500 илјади денари,  а од трет правен субјект побарани  се средства 
во износ од 7.775 илјади денари, а од страна на комисијата пресметан е 
процентот на побараните средства, не на максималниот износ на учество на 
Министерството.  

Горенаведената состојба придонесува за  субјективно постапување при избор на 
манифестации без јасни критериуми,  како и  можност за ненаменско и незаконско 
користење на средства поради непостоење на критериуми, правила за признавање 
на расходите кои се  специфични за реализација на  овие проекти.  

 
Препорака: 
Министерот за култура да преземе активности: 

- да се предвиди посебна пријава во  годишниот конкурс  во услови  кога има 
посебна  буџетска програма за манифестации,  а и  во услови  кога постои 
можност за посебен конкурс согласно  член 64 од Законот за култура; 

- да се  воспостави критериум за утврдување на  висината на хонорарите за 
организацискиот тим на одредена манифестација, фестивал и сл. која ќе се 
финансира од страна на Министерство за култура; 

- за пропишување на јасни правила и критериуми на постапување во услови 
кога како баратели на средства се појавуваат правни субјекти каде основачи 
на истите се вработени лица во НУ, од аспект на избегнување на судир на 
интереси; 

- во услови кога има утврдена максимална вредност за поддршка на проект 
евалуацијата да се ограничи на таа вредност. 
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Ликовна дејност 
 
4.1.5. Во рамките на Годишниот конкурс за  финансирање на проекти од национален 
интерес во културата за 2019 година - Визуелни уметности, архитектура и дизајн 
подржани се вкупно 378 проекти и за истите исплатени се средства во вкупен износ 
од 13.093 илјади денари од кои 1.409 илјади денари се обврски исплатени од  Годишен 
конкурс за 2018 година. По извршениот увид во документацијата која ни беше 
доставена за 13 проекти (избран примерок) со кои се склучени договори во вкупен 
износ од  3.930 илјади денари, ги констатиравме следниве состојби:        

- Со решение од страна на министерот формирана е Комисија за визуелни 
уметности, архитектура и дизајн за 2019 година која се задолжува да изготви 
Извештај со предлози за проекти што треба да бидат избрани и да достават 
изјави за непостоење на судир на интереси.  Од страна на комисијата доставен 
е Извештај бр. 22-2043/1 од 05.02.2019 година со предлози за проекти што 
треба да бидат избрани со задоцнување од 46 дена што не е во согласност со 
член 3 од Решението за основање комисија на министерот.                  

- За 4 проекти извршено е целосното исплаќање на средствата без доставен 
целосен извештај за останатите 30% од потрошените средства, што не е во 
согласност со член 3 став 4 од договорите.    

 
Ваквиот начин на постапување придонесува за непочитување на одредбите од 
решенијата со кои се определени правата и обврските на членовите на комисијата 
како и за несоодветни исплати на средства. 
 
Препорака 
Одговорното лице на министерството да ги преземе следниве мерки и активности: 

- Комисијата задолжително да го почитуваат рокот за доставување на 
Извештај наведен во решението. 

- исплатата на средствата за финансирање на проектите од национален 
интерес за кои се обезбедени  средства од буџетот на РСМ за тековната 
година  да се врши по завршување на проектот и доставување на целосен 
извештај за потрошените средства.  
 

Музејска дејност  
 

4.1.6. Во рамките на Годишниот конкурс за финансирање на проекти од национален 
интерес во културата за музејската дејност во 2019 година подржани се 89 проекти14 
во вкупен износ од 15.955 илјада денари. Во 2019 година за проектите од музејска 
дејност исплатени се средства во износ од 15.820 илјада денари. 

                     
14 Не се опфатени проектите кој се содржани во годишните програми за работа на националните установи и 
локалните установи 
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По извршениот увид во документацијата која ни беше доставена за 21 носители на 
проекти (избран примерок со кои се склучени договори во износ од 8.368 илјада 
денари), ревизијата констатира:  

- дека пријавата на еден носител на проект кој договор е во вредност од 280 
илјада денари не е за музејската дејност туку е за Фолклор и сценско 
уметничка дејност; 

- Исплатени се средства во износ од  700 илјада денари на носители на проекти 
без целосна поткрепувачка документација која е задолжителна согласно 
член 5 од договорот склучен помеѓу Министерството и носителот на 
набавката. (Прилог 4) 

Непочитувањето на одредбите од договорот односно исплати без задолжителна 
поткрепувачка документација може да придонесат за незаконско и ненаменско 
користење на средствата 
 
Препорака 
Министерството да преземе мерки и активности при исплата на средствата по 
одобрени проекти истите да се исплаќаат врз основа на целосна и веродостојна 
поткрепувачка документација по добиени извештаи за намените за кои се добиени. 
 
Капитални проекти за печатење на книги 
 
4.1.7. Од програмата  за издавачка дејност  од вкупно 127.069 илјади денари извршени 
се исплати  на средства во износ од 49.034 илјади денари за капитални проекти за 
печатење на книги (Прилог 5) за кои констатиравме дека се однесуваат на проекти 
за печатење на  книги по договори за јавни набавки  за кои постапките се спроведени 
во период од 2013 до 2016 година, не по годишен конкурс за финансирање на проект 
од национален интерес. За овие  проекти за печатење на книги со ревизијата од 
страна на ДЗР за 2016 година констатирани се одредени состојби и дадени се  
препораки. Со ревизијата утврдивме дека  книгите сеуште се на залиха, а 
Министерството нема преземено мерки по препораките од ревизијата,  кои се 
однесуваат на формирање на комисија за преиспитување на состојбите со залихите 
со книги и понатамошно постапување со истите. Исто така Министерството делумно 
има постапено по препораката во однос на  преиспитување на одредбите на 
договорите кои се во тек на реализација  и  можноста за нивно раскинување. Од 
причина што капиталните проекти се по постапки за јавни набавки спроведени во 
претходниот период за кои рокот за реализација би требало да е завршен 
направивме проверка и на законитоста на исплатените средства. Со ревизијата ја  
утврдивме следната состојба: 

- За проектот “Врвови на светската филозофија, историја и психоанализа”  
склучени се  нови анекси за пролонгирање на рокот за печатење на книгите  
во  декември 2017,  јуни 2019 година и декември 2019 со Одлука на Влада на 
РСМ наспроти разгледување на можноста за  нивно раскинување.  
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- Со увид во сметководствената евиденција на книжниот фонд утврдивме дека 
се  евидентирани книги  со вредност од  378.685 илјади денари (Прилог 6),  за 
кои не е извршен попис. Оваа состојба е констатирана со Извештајот од 
пописната комисија за 2019 година15 за попис на книжен фонд на 
Министерството, а како причина/ проблем за не извршениот попис, 
пописната комисија го истакнува проблемот со податоците за локациите 
каде се сместени книгите и краткиот рок за реализација на истиот.  Со 
ревизијата утврдивме дека материјалната евиденција за книгите е по 
проекти, без да се наведе локацијата каде се истите сместени, а се однесува 
за 599.086 книги од различни едиции во сопственост на Министерството за 
кои е извршен  прием  во  различни национални установи.  

- Во однос на состојбата со залихи на книги со ревизијата утврдивме дека  не е 
постапено по Одлуките за давање на трајно користење на движни ствари на 
одредени институции  донесени  од Влада на РСМ  по кои Министерството 
има склучени договори со поединечни институции, односно  книгите не се 
дистрибуирани до институциите со кои имаат склучено договори за 
примопредавање на книгите. На ревизијата не и се презентирани уредни и 
веродостојни податоци за донесените Одлуки за трајно користење од 
причина што не се води евиденција за донесените Одлуки и Договори за 
давање на трајно користење на книгите. Со ревизијата  обезбедивме  допис16 
кој е одговор од Секторот за финансиски прашања на барањето доставено од 
комисијата за попис во кој за Одлуките за давање на книги на трајно 
користење е наведено дека се работи за обемна документација  од 19 класери 
кои се предмет на попис за 2019 година. 

- Исплатените средства се по фактури за печатење на книги и превод и лектура 
во кои нема прилог записници за прием како доказ дека книгите се примени. 
Ревизијата изврши увид во материјалната евиденција и констатиравме дека 
приемот на книги е евидентиран во материјалната евиденција во 2018 година.  

- Во 2013 година за проектот “Врвови на светската филозофија, историја и 
психоанализа” склучени се  два договора: за превод и лектура на стручни делa  
во вредност од 102.256 илјади денари  и печатење на стручни дела во износ од 
30.418 илјади денари.  Со ревизијата утврдивме дека  за превод и лектура  
склучен  е анекс на договор во октомври 2018 година со кој  вредноста на 
договорот се намалува за 6.839 илјади денари и Спогодба 17 за намалување на 
вредноста на договорот за печатење  во износ од 2.415 илјади денари поради 
неможност за издавање на книгите.  За овој проект во извештајот на ДЗР за 
2016 година е констатирано дека еден ден пред истекот на рокот за 
реализација, на 29.12.2016 година склучен е анекс договор18 за кој е донесена 
Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор  од 

                     
15 03-2561/1 од 20.02.2020 година 
16 бр.09-14144/3 од 18.12.2019 година 
17 Бр. 46-12712/1 од 12.11.2018 година  
18 анекс договор бр. 46-1160/1 од 29.12.2016 година на договорот бр. 50-5063/41 од 12.09.2013 година. 
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Владата на РМ на 26.12.2016 година со кој е предвидено носителот на 
набавката преостанатите 199 книги преводот и лектурата да ги изврши во рок 
од 18 месеци од денот на склучување на анекс договорот. Со договорот во 2013 
година  рокот на испорака бил до 31.12.2016 година. Ваквото постапување е 
спорно во услови кога голем дел од книгите се на залиха и не се 
дистрибуирани до крајните корисници. Дополнително со носителот за 
набавка за печатење се склучувани анекси за пролонгирање на рокот поради 
пролонгиран рок за превод и лектура, а  применувајќи го  член 26 –б  од ЗЈН19  
согласно кој буџетските корисници во услови на намалување на средствата 
со Буџетот на РМ  можат да извршат промена на динамиката на реализација 
и/или плаќање на обврските од склучените договори за јавни набавки кои не 
се опфатени со развојниот дел од Буџетот, по претходно обезбедена 
согласност од другата договорна страна со  одлука за давање на согласност за 
склучување на  анекс од Влада на РСМ по претходно мислење на МФ.  

- Во однос на склучените проекти за книги ревизијата утврди различно 
постапување од страна на Министерството и тоа : 

 Во 2019 година за проектите здрав живот 1 и 2, автобиографии, битки, 
архитектура 1 и 2 еднострано е раскинат договорот, активирана е 
банкарската гаранција и објавена е негативна референца за 
издавачите поради неисполнување на условите на договорот, 
односно рокот за печатење до 31.12.2018 година.  

 За проектот Врвови на светската филозофија, историја и психологија 
со психоанализа иако крајниот рок за превод и лектура за 
извршување е заклучно со  31.12.2016 година, истиот е пролонгиран, а 
реализација на договорот со печатење на книгите е завршен заклучно 
со февруари 2020 година, за што ни е доставено Известување20 од 
Работната група за следење на процесот на реализација на проектот.  

Согласно горенаведеното, ревизијата констатира дека со реализација на 
капиталните проекти за печатење на книги кои се започнати во  2009 година, до 
денот на ревизијата, постапено е спротивно на буџетските начела за начинот на 
користење на средствата од Буџетот на РСМ, од причина што книгите сеуште се 
наоѓаат на залиха во магацини по Национални установи, а не се дистрибуирани до 
крајните корисници. Имено  станува збор за печатење на 599.086  книги со вредност 
од 378.685 илјади денари заклучно со 31.12.2019 година. 

 
Препорака: 
Одговорното лице во Министерството да преземе мерки и активности: 

- евидентирањето на книгите во материјалната евиденција да се врши по 
проекти и по локации со цел да се создадат услови за вршење на попис;  

- да се изврши попис со цел да се утврди фактичката состојбата на книгите; 
                     
19 Сл.весник на РМ 
бр.136/07,130/08,97/10.53/11,185/11,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130/14,180/14,78/15,192/15,27/16,120/16,167/17 и 83/18 
20 бр.08-2744/2 од 28.02.2020 година 
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- да  се обезбеди простор за соодветно чување на книгите, за поголема 
безбедност на истите; 

- да се изврши дистрибуција на книги за кои  веќе има донесено одлуки и има 
потпишано договори и 

- да се донесе план и активности за дистрибуција на остатокот од книги кои се 
на залиха. 

 
Европски интеграции 
 
4.1.8. Во рамките на Конкурсот за учество во финансирање проекти на правни лица 
од Република Северна Македонија кои се подржани од програмата на Креативна 
Европа (2014-2020) за 2019 година,  подржани се 10 проекти од национален интерес 
во културата и за истите исплатени се средства во вкупен износ од 10.814 илјади 
денари. Ревизијата изврши увид во документацијата која ни беше доставена за 7 
проекти (избран примерок) со кои се склучени договори во вкупен износ од  10.107 
илјади денари, и ги констатира следниве состојби:  

- Врз основа на член 64 став 1 од Законот за културата Министерството на 
својата веб страна има објавено Конкурс за учество во финансирање 
проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се 
подржани од програмата на Креативна Европа (2014-2020) за 2019 година, 
но при тоа во делот на објавата на конкурсот не се доследно почитувани 
законските одредби од членовите 62 и 63 од Законот за култура. Согласно 
членот 64 став 1 од Законот за културата врз основа на кој е објавен 
Конкурсот, Министерството во текот на годината може да распише и други 
конкурси за финансирање на проекти од национален интерес и тоа 
конкурси за: откуп на публикации, откуп на музејски материјали, ликовни 
и музички дела, превод на дела на автори од Република Северна 
Македонија на странски јазици, стипендирање на дефицитарни кадри во 
културата, развој на креативните индустрии, рамномерен културен развој 
и за реализација на манифестации и активности во земјава и во странство 
кои се од национален интерес во културата. Согласно ставот 2 на истиот 
член за овие конкурси соодветно се  применуваат одредбите од член 62 и 
63 во кој е наведено дека министерството во септември во тековната 
година за наредна година објавува годишни конкурси за финансирање на 
проекти од национален интерес по одделни области во средствата за јавно 
информирање и траат најмалку 30 дена од денот на објавувањето. 
Годишните конкурси се објавуваат најмалку во еден од весниците што се 
издаваат на македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен 
јазик различен од македонскиот јазик, додека Министерството конкурсот 
го има објавено само на својата веб страна. Со ваквиот начин на 
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постапување се овозможува нерамноправна положба на носителите на 
проекти што редовно се пријавуваат на Годишниот конкурс и носителите 
на проекти на кој им се распределуваат средства без конкурси објавени во 
дневни весници.    

- Со решение од страна на заменик министерот формирана е Комисија за 
кофинансирање проекти поддржани од Програмата на Креативна Европа 
(2014-2020) - потпрограма култура за 2019 година, која согласно член 3 има 
обврска да достави Извештај со предлози за проекти што треба да бидат 
избрани. Од страна на Комисијата доставен е Извештај со задоцнување од 
7 дена од предвидениот рок во решението и дополнување на извештајот со 
нов проект доставен 43 дена по истекот на рокот за одучување по 
пристигнатите пријави.  

- Исто така, согласно член 6 од Деловникот за работа на комисијата 
Претседателот и членовите на Комисијата  на првата седница треба да  
потпишат изјави дека немаат судир на интереси во однос на пристигнатите 
пријави. Од приложената документација ревизијата констатира дека само 
Претседателот на комисијата има доставено Изјава за судир на интереси, 
додека останатите членови немаат доставено такви изјави.    

- Ревизијата констатира дека обврската на Министерството согласно членот 
2 од договорите со корисниците, за следење на реализацијата на проектите 
и вршењето на контрола и надзор над законитото, наменското и 
економичното користење на средствата од страна на носителите на 
проектите не се реализира, од причина што корисниците немаат доставено 
извештаи за реализација на проектите кој содржат наративен приказ и 
финансиски  извештај со сите износи на потрошени средства и извори на 
финансирање со соодветна поткрепувачка документација како што е 
предвидено во членот 5 од договорите.  

- учеството во финансирањето на проектите Министерството го извршува 
по доставено писмено барање од страна на корисниците на средства кои во 
прилог не секогаш се поткрепени со изјави за наменско користење на 
средствата и соодветна поткрепувачка документација (авторски и 
изведувачки договори), што не е во согласност со членот 2 став 2 од 
склучените договори. Исто така целосното исплаќање на средствата е 
извршено пред да биде реализиран проектот и пред да биде доставен 
извештај за потрошените средства, што не е во согласност со член 3 став 4 
од договорите.  

Ваквиот начин на постапување придонесува за можност од ризик од ненаменско и 
незаконско користење на средствата. 
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Препорака 
Одговорното лице на министерството да ги преземе следниве мерки и активности: 

- министерството во текот на годината при распишување на други конкурси за 
финансирање на проекти од национален интерес доследно да ги применува 
законските одредби и истите да ги објавува најмалку во еден од весниците 
што се издаваат на македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат 
на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик. 

- да се подобрат интерните контроли за следење на реализацијата на 
проектите и вршењето на контрола и надзор над законитото, наменското и 
економичното користење на средствата од страна на раководителите на 
секторот од дејноста. 

- целосното исплаќање на средствата по договорите да се врши по реализација 
на проектот и доставен извештај за потрошените средства. 

 
Млади таленти 

4.1.9. Со член 64 став 1 од Законот за култура се предвидува распишување на други 
конкурси за стипендирање на дефицитарни кадри во културата. На 01.11.2018 година 
со примена на горенаведениот член распишан е Конкурс за поддршка на стручно 
усовршување на талентирани уметници и дефицитарни стручни кадри во областа 
на театарот, музиката, танцот, литературата, визуелните уметности, архитектурата 
и дизајнот и заштитата на недвижното, движното и нематеријалното културно 
наследство за 2019 година објавен на веб страната на Министерство за култура. За 
оваа намена предвидени се и исплатени се средства од програмата  млади таленти 
во износ од 4.000 илјади денари. Со ревизијата ја утврдивме следната состојба: 

- со конкурсот е предвидено стипендирање на една година, а не и целиот 
циклус на студии; 

- од страна на комисијата избрани се сите кои се пријавиле на конкурсот, 
отфрлени се три пријави поради неисполнети услови за учество на конкурсот 
и задоцнета пријава; 

- во конкурсот не се утврдени критериуми и мерила за избор и не е предвидена 
висината на поддршката на поединечни студенти од дејностите од областа на 
културата. Имено во конкурсот предвидено е само дека при одлучувањето, 
предност ќе имаат учесниците на конкурсот кои се на повисок степен на 
студии, оствариле повисоки достигнувања и имаат подобри препораки, како 
и постигнале повисок успех во изминатите години.  Со конкурсот не е 
предвидена ранг листа и оценка на пријавите; 

- во пријавите од страна на студентите има износ на побарани средства но 
комисијата при одлучување на средствата има применето субјективни 
критериуми за финансирање на студенти по циклуси и региони кои не се 
објавени во конкурсот. Имено доделени се средства по шест категории  на 
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студенти  по региони и циклуси на студии и тоа: студенти во САД и Русија21; 
студенти во Западна Европа22; студенти во Хрватска Словенија, Босна и 
Херцеговина23; студенти Република Бугарија и Србија24; студенти Република 
Турција25 и студенти Република Северна Македонија26; 

- со ревизијата утврдивме дека за прв циклус студии највисок износ е 
предвиден за Република Турција  во износ од 200 илјади денари, додека  за 
САД и Русија предвиден е  износ од 120 илјади  денари, за западно европските 
земји  во износ од 110 илјади денари и за РСМ во износ од 20 илјади денари. 
Ревизијата смета дека ваквиот начин на распределба е субјективен и не е 
поткрепен со реални  и објективни параметри/критериуми; 

- не се објавени резултатите  од конкурсот како што е предвидено со член 65  
став 4 од Законот за култура, а секој учесник има добиено поединечно 
решение за избор  поради што постапката за висината на доделени средства 
по студенти е нетранспарентна. За доделените средства од страна на 
одредени студенти има приговор во однос на висината на средствата кој од 
страна на комисијата не е прифатен; 

- во избраниот примерок од страна на ревизијата е утврдено следното:  
  доделена е стипендија во вредност од 40 илјади денари  за трет 

циклус на студии во РСМ на приватен универзитет, а станува збор за 
прв циклус на студии за кој требало да се доделат 20 илјади денари; 

 во износ од 60 илјади денари за студент  на возраст од 50 години; 
доделена е стипендија за прв циклус на студии во Хрватска; 

 доделена е стипендија за трет циклус на студии во САД во износ од 
360 илјади денари иако станува збор за постдипломски студии  кои 
согласно критериумите  треба да се финансираат како втор циклус во 
износ од 160 илјади денари; 

 не се доставуваат докази по сите договори  за  положени испити како 
што е предвидено со одредбите од договорот. 

Ваквата состојба не е во согласност со одредбите од член 64 од Законот за култура, а 
поради постапка на избор без јасни, прецизни критериуми и мерила може да 
придонесе за  незаконско и ненаменско користење на средства од Буџетот на РСМ. 
 
Препорака 
Одговорните лица при  распишување конкурс за стипендирање на дефицитарни 
кадри во културата  да ги имаат во предвид следните параметри/критериуми: 

- дефинирање на јасни цели и критериуми за поддршка на дефицитарни кадри 
во културата при распишување на конкурсот; 

- дефинирање на ранг листа и оценка на пријавите и 
                     
21 I циклус – 120 илјади, II  циклус- 160 илјади, III циклус -320 илјади денари 
22 I циклус – 100 и 110 илјади, II  циклус- 120 илјади, III циклус – 180 илјади денари 
23 I циклус –  50 и 60 илјади, II  циклус-  70 илјади , III циклус - 100 илјади денари 
24 I циклус – 20 и 30  илјади, II  циклус-  50 и 60 илјади денари, III циклус – 70 илјади денари 
25 I циклус –  200 илјади денари  
26 I циклус – 20 илјади, II  циклус- 30 илјади, III циклус – 40 илјади денари 



МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА-СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637 - 12) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 26 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

- објавување на резултатите за избор и одлука за избор. 
 
4.2. Финансиски извештаи  

 
4.2.1. Пописот на средствата, побарувањата и обврските со состојба на 31 декември 
2019 година за сметката 637 – 12 не е извршен на начин предвиден во член 21 од 
Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и член 29-35 од 
Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници, поради 
следното:  

- во извештајот од извршениот попис на обврските на Министерството со 
состојба на 31.12.2019 година е само констатирана состојбата од 
сметководствената евиденција, но не е утврдена старосната структура и 
правниот основ за постоење на истите; 

- пописната комисија нема извршено попис на инвестициите во тек, заради 
утврдување на степенот на довршеност на инвестицијата за секој одделен 
објект, и негово усогласување со времените ситуации и периодот на 
започнување и завршување на инвестицијата; 

- не е извршен попис на книжниот фонд на Министерството. Оваа состојба е 
констатирана и со Извештајот од Пописната комисија за 2019 година27 за 
попис на книжен фонд на Министерството. 

 
Непреземањето на активности и мерки и непочитувањето на законските и 
подзаконските акти за спроведување на пописот предизвикува неможност да се 
утврди фактичката состојба на средствата и да се изврши усогласување на 
фактичката состојба утврдена со пописот со состојбата од сметководствената 
евиденција. 
 
Препорака 
Министерот да преземе мерки и активности за организирање и  формирање на 
потребниот број на пописни комисии за извршување на попис на обврските, 
инвестициите во тек и на книжниот фонд со кој располага Министерството на начин 
предвиден согласно законските и подзаконските акти за да се обезбедат податоци 
за усогласување на фактичката состојба со сметководствената.  

 
4.2.2. Со извршениот увид во сметководствената евиденција, евидентираните 
трансакции за извршени работи и услуги за 2019 година, пред и по истекот на 
годината, последователните плаќања помеѓу датумот на билансирање (31.12.2019 
година) и денот на извршување на ревизијата,  како и добиените конфирмации  за 
краткорочни  обврски кон корисниците на средства од разделот Финансирање на 
дејности од областа на културата  е утврдено следното:  

                     
27 03-2561/1 од 20.02.2020 година 
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- во вонбилансаната евиденција во 2019 година евидентирани се обврски по 
договор  во износ од 74.324 илјади денари за капиталните проекти за 
печатење книги за кои ревизијата испрати конфирмации но не добивме 
одговор. Дополнително  со  ревизорски постапки утврдивме дека фактури за 
превод и лектура во износ од 20.950 илјади денари кои се однесуваат за 
извршени услуги во 2018 година и добиени се во 2018 година, евидентирани се 
во сметководствената евиденција во 2020 година кога е извршено плаќањето; 

- од испратените конфирмации до другите корисници на средства за 
финансирање на проекти од национален интерес во износ од 97.846 илјади 
денари потврден одговор  усогласен со евиденцијата во Министерството  
добивме на  износ од 24.460 илјади денари. 

 
Согласно горенаведеното ревизијата констатира дека Министерството дел од 
обврските ги евидентирало во моментот на нивното плаќање.  
Ваквиот начин на евидентирање на обврските не е во согласност со член 7 став 2 и 
член 12 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и има 
за ефект нереално искажување на краткорочните финансиски обврски во 
финансиските извештаи. 
 
Препорака 
Одговорните лица во Министерството евидентирањето на  краткорочните 
обврските да го вршат во периодот на настанување на истите со цел точно, 
вистинито, сеопфатно и ажурно прикажување на состојбите во финансиските 
извештаи. 
 
4.2.3. Со увид во документацијата за изградбата на Големата концертна сала за 
Македонската филхармонија во Скопје ревизијата констатира: 

- Објектот е ставен во употреба пред да се изврши технички преглед на истиот.       
Имено, активностите поврзани со изградбата се отпочнати во 2009 година. Во 
септември 2017 година од страна на главен надзорен инженер е изготвен  
завршен Извештај. Од страна на Министерството за транспорт и врски 
формирана е Комисија за технички преглед која се состанува на 18.10.2017 
година и извршила Технички преглед на наведената градба и увид во 
целокупната документација при што констатирале дека треба да се 
отстранат одредени недостатоци. На ден 24.10.2017 година Комисијата за 
технички преглед повторно се состанала имајќи ги во предвид изнесените 
констатации и забелешки од техничкиот преглед по што составуваат 
Записник во кој се заклучува дека изведените работи на градбата, според 
Одобрението за градење, согласно заверениот основен проект се примаат.  
По извршениот технички преглед од страна на Министерството за транспорт 
и врски на 25.10.2017 година издадено е Одобрение за употреба.  
Македонската филхармонија е ставена во употреба во мај (21) 2017 година, 
односно пред извршен технички прием на истата. 
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Користењето на објектите пред да се изврши технички преглед не е во 
согласност со одредбите на член 87 од Законот за градење каде е утврдено 
дека градбата ќе се стави во употреба по изготвувањето на извештај за 
технички преглед од надзорен инженер. Употребата на објекти пред да се 
изврши технички преглед создава ризик за безбедноста на корисниците на 
објектот (вработените и посетителите), како и придонесува за незаконско 
постапување во постапката на давање во употреба на објект. 

- Објектот „Голема концертна сала на Македонската Филхармонија“ во 
сметководствената евиденција на Министерството сеуште се води  на 
инвестиции во тек во износ од 2.249.433 илјада денари  и не се преземени 
активности за уредување на меѓусебните права и обврски  со крајниот 
корисник на објектот иако се завршени сите градежни работи за истиот 
односно извршен е технички преглед, од страна на Министерство за 
транспорт и врски издадено е Одобрение за употреба28 и од страна на Владата 
на РСМ е донесена Одлука за давање на трајно користење на недвижни 
ствари на националната установа Филхармонија на Република Северна 
Македонија – Скопје29.  

 
Оваа состојба има за ефект нереално проценување на позицијата на инвестициите 
во тек во Билансот на состојба на Министерството. 
 
Во периодот на забелешки по Нацрт извештајот извршено е намалување на 
позицијата инвестициите во тек во сметководствената евиденција на 
министерството за вредноста на објектот  „Голема концертна сала на Македонската 
Филхармонија“ со налог број 700163 од 23.12.2020 година.  

 
Препорака 
Министерот да преземе мерки и активности при изградба на капитални проекти 
истите да се даваат во употреба по извршувањето на техничкиот прием.  

 
Основ за изразување на мислење 
 
Вкупен ефект од изнесените наоди во точките 4.1., и 4.2., кои се основ за изразување 
мислење, се однесуваат на слабости во делот на капиталните трансфери до ЕЛС, 
исплата на средства по објавени конкурси за проекти од национален интерес од 
областа на културата со неисполнување на одредени критериуми, нецелосна 
документација, поголема исплата на средства од бараните по конкурсот, нецелосен 
и несоодветно извршен попис на обврските, инвестициите во тек, книжниот фонд 
со кој располага министерството, нецелосно евидентирани обврски во 

                     
28 Бр.28 УП – 464/2017 од 25.10.2017 
29 Одлука бр. 45-8623/1 од 03.12.2019 година 
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сметководствената евиденција и евидентирани инвестиции во тек иако објектот е 
завршен и предаден во употреба. 
 
5. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештаи 

 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата објаснети во точката 4.2., 
финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на Министерството за култура - Скопје 
на сметката на основниот буџет (637 - 12) за 2019 година како и резултатите на 
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, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.1 
активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи на Министерство за култура - Скопје на сметката на 
основниот буџет (637 - 12) за 2019 не се во согласност со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставени политики. 
 
6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет  
 
6.1. Сметаме за потребно да го истакнеме процесот на раскинување на договорот 
за јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на Драмски театар 
Скопје за кој се започнати преговори и е неизвесно како истиот ќе заврши, што може 
да предизвика значителен одлив на буџетски средства. Имено, на педесет и 
деветтата седница на Владата на РМ, одржана на 03.06.2007 година донесен е 
Заклучок според кој, Министерството е  потребно да преземе активности за целосна 
реализација на 11  проекти30. Освен овој Заклучок за отпочнување со изградба на 
капитални објекти во Министерството, на ден 26.08.2008 година Владата на РМ 
донела Одлука за изградба на седумнаесет (17) капитални објекти од областа на 
културата31 меѓу кои и Драмски театар Скопје.  

                     
30 Изградба на куќата на Мајка Тереза; Изградба на филхармонија; Изградба на библиотека во Тетово; Изградба на 
театарот во Тетово; Изградба на галерија во Тетово; Изградба на театарот во Скопје; Изградба на жртвите од 
комунизмот; Изградба на музеј на ВМРО; Изградба на универзитетот на Св. Климент во Охрид; Изградба на театарот 
во Велес и Археолошки активности на Скопското Кале. и 
 
31 Стар театар во Скопје; Концертна сала за Македонска филхармонија во Скопје; Спомен куќа на Тодор Проески во 
Крушево; Спомен дом на Мајка Тереза во Скопје; Театар во Велес; Градска Библиотека во Тетово; Музејски комплекс 
Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите од комунизмот во Скопје; Градска куќа во Скопје; Возобновување на 
православниот храм Свети Константин и Елена, на Плоштадот Македонија во Скопје; Изградба на објект Тупан 
(Чарши) Џамија во Тетово; Десет унифицирани репрезентативни мали монтажни објекти со функција на 
информативни пунктови за туристичка и културна понуда на Република Македонија во 10 градови во Македонија; 
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За овој проект исплатени се средства во износ од 5.005 илјади денари за 
проектирање, ревизија на проект и изработка на физибилити студија и доспеани се 
обврски во износ од 24.191 илјади денари. 
По спроведена меѓународна отворена постапка за доделување на договор за јавна 
набавка Склучен е договор за јавна набавка за изведување на градежни работи32 во 
износ од 531.369 илјада денари (95.646 илјада денари ДДВ) или вкупно 627.015 илјада 
денари.  
 
Во 2018 година целокупната документација во врска со спроведената постапка за 
јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на нов објект „Драмски 
театар“ во Скопје, јавна набавка број 11/2016 во оригинал е предадена/одземена од 
страна на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите поради 
предистражна постапка во врска со изградба или реконструкција на фасади и 
објекти на кои како инвеститор се јавува Министерството за култура. Во писмото за 
достава на документацијата33 се наведени сите документи и списи (1 пластична 
папка и 12 класери) кои се доставени до горенаведениот орган.  
До денот на завршување на ревизијата документацијата не е вратена, и не е издаден 
извештај/покренато обвинение, поради што ревизијата немаше увид во истата, и не 
беше во можност да изрази мислење за начинот на спроведување на постапката и 
доделување на договорот за јавна набавка. 
 
По склучување на договорот не се отпочнати активности за реализација на истиот, 
односно не се отпочнати активности за добивање на одобрение за градење.  
Со член 93 од договорот е пропишано дека договорот стапува во сила и произведува 
правни дејствија веднаш по обезбедувањето на одобрението за градење. 
 
Со член 15 од Законот за буџетите е утврдено дека Владата на Република Македонија 
ги утврдува стратешките приоритети за наредната година, а буџетските корисници 
на централната власт и фондовите, задолжително ги вклучуваат во своите буџети 
преку владини програми и потпрограми. Согласно тоа од страна на Владата на РСМ 
на седница одржана на 18.12.2018 година донесени се заклучоци со кои се задолжува 
Министерството да пристапи кон спогодбено раскинување на договорот за јавна 
набавка за изведување на градежните работи од причина што изградбата на 
објектот за НУ Драмски Театар Скопје не е утврден како стратешки приоритет во 
програмските акти на Владата на РСМ и не се обезбедени потребните финансиски 
средства. Доколку предлогот за спогодбено раскинување на Договорот е 

                     
Драмски театар во Скопје; Изградба на музеј на вода во Охрид, Возобновување на Свети Климентовиот Универзитет 
на Плаошник во Охрид и поставување на триесет и пет уметнички скулптури во Централното градско подрачје на 
Град Скопје.  
 
32 Договор бр. 46-954/6 од 15.05.2017  
33 Бр.46-11086/2 од 02.20.2018 
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неприфатлив за било која страна, да се пристапи кон обезбедување на стручна 
проценка – вешт наод и мислење за утврдување на причините и основите за 
еднострано раскинување на Договорот како и да се утврди евентуалната штета која 
Министерството би требало да ја исплати на другата договорна страна. 
Ревизијата е на мислење дека Министерството треба да ги интензивира 
активностите во насока на имплементација на заклучоците донесени од Владата на 
РСМ.  
 
6.2. Министерството за култура по претходните програми за работа на Владата на 
РМ, а по претходна добиена согласност од Владата спроведуваше проект за изградба 
на Објект со скулптурална композиција во Скопје. Министерството спроведе 
конкурс за избор на идејно решение за изработката на скулптуралната композиција 
со идеја истата да претставува симбол на хуманоста, слободата и човекољубието, 
олицетворено во животот и делото на Мајка Тереза. По претходно  обезбедена, 
комплетно проектно – техничка документација како и сите потребни обезбедени 
одобренија и согласности за градба Министерството како инвеститор на овој објект 
има доделено договор за јавна набавка за изградба на објектот во вредност од 
342.224 илјади денари со рок на градба од 18 месеци и договор за вршење на стручен 
надзор над изградбата на објектот во износ од 528 илјада денари. За изградбата, 
доделувањето на договорите за јавна набавка констатирани се наоди кои се 
изнесени во Конечниот извештај на ДЗР точка 4.1.3, 4.1.4 и 4.3.1. за извршена ревизија 
на регуларност за 2016 година. 
Ревизијата смета дека е потребно да ја обелодени состојбата со прекинатата 
постапка за градење на Објектот со скулптурална композиција и можноста за 
раскинување на склучените договори. 
Во август 2017 година преку усна комуникација помеѓу Изведувачот и  
Министерството прекината е градбата на Објектот со скулптурална композиција. Од 
тогаш до денот на завршување на ревизијата реализацијата на градбата е во фаза на 
мирување без никакви активности и без формално правно стопирање на 
градежните работи во градежната документација. Имено, од страна на изведувачот 
е доставен допис со кој се потврдува дека сите градежни активности се прекинати 
во август 2017 година и најголем дел од изведените работи се ситуирани со 16-та 
времена ситуација за истиот месец, истиот констатира дека има нерасчистени 
обврски од страна на инвеститорот што не се платени сите изработени времени 
ситуации, но и изведувачот го нема вратено целокупниот аванс преку предвиден 
процент од ситуациите. Вредноста на договорот на Изведувачот заедно со анексот 
за регулирање на вишоците е 343.033 илјада денари со ДДВ. Изведени се работи низ 
15 времени ситуации, исплатени се единаесет времени ситуации и дел од 
дванаесетта времена ситуација во вредност од 121.573 илјада денари. Остануваат за 
исплата дел од 12-та времена ситуација во износ од 4.439 илјада денари, 13-та 
времена ситуација во износ од 19.490 илјада денари, 14-та времена ситуација во 
износ од 23.501 илјада денари и 15-та времена ситуација во износ од 57.385 илјади 
денари. Согласно договорот исплатен е аванс во вредност од 20% од вредноста на 
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договорот односно 68.445 илјада денари, кој преку времените ситуации заклучно со 
15-та времена ситуација по реден број раздолжен е во износ од 27.628 илјади денари 
ден. Од исплатениот аванс останува да се раздолжат уште 40.817 илјада денари.  
Банкарската гаранција за квалитетно и навремено  извршување на договор и 
авансната банкарска гаранција на Изведувачот се со истечен рок на важење.  
Министерството во неколку наврати има доставено писмени барања за 
продолжување на важноста на банкарските гаранции, но од страна на Изведувачот 
е известено дека рокот на изведба е истечен на 28.03.2017 година и од тие причини 
не е во можност да се изврши продолжување на банкарските гаранции со оглед на 
тоа дека рокот на договор е истечен.  
По дадена информација до Владата на РСМ, Министерството е известено34 дека се 
задолжува да спроведе постапка за пренамена на Објектот со скулптурална 
композиција, согласно можни намени во урбанистичката планска документација за 
предвидената парцела, да се распише јавен конкурс за идејно решение за пренамена 
на објектот, да спроведе постапка за измена на проектната и техничката 
документација согласно ново предвидената намена и во зависност од видот и 
обемот на потребата на измената на проектната документација да изврши 
дополнување на доделените договори за изведување на градежните работи и за 
вршење на стручен надзор. По дадените насоки од страна на службите во 
Министерството побарано е од Изведувачот да изготват сеопфатна пресметка за 
направените трошоци која ќе биде усогласена со стручниот надзор и да се пристапи 
кон спогодбено раскинување на договорот, а со тоа и на расчистување на 
финансиските обврски и побарувања. 
 
6.3. Во однос на постапувањето по жалбите, приговорите и реакциите од јавноста 
за  изборот на проекти од национален интерес за 2019 година со ревизијата ја 
утврдивме следната состојба: 

- Од страна на Собранието на РСМ  во март 2019 година e одржана надзорна 
расправа за  годишниот конкурс за 2019 година  пред да се склучат договорите 
со корисниците, но на ревизијата не и се презентирани одредени заклучоци 
за постапување од страна на Министерството во насока на  повторна 
евалуација на проектите, поништување на конкурсот за одделни дејности  и 
сл.  

- Од страна на стручните комисии изготвени се извештаи со предлог на 
проекти во февруари 2019 година, но за програмите за фолклор и музичко 
сценска дејност, како и за издавачка дополнително се ревидирани 
програмите во март со што се зголемил бројот на подржани проекти и 
зголемен е буџетот дополнително; 

- Со одредбите од член 65 од Законот за култура е уредено дека за изборот на 
проекти по годишните конкурси одлучува Министерот за култура на предлог 
на комисите во рок од 45 дена од донесување на Буџетот на РСМ со 

                     
34 Извадок од Нацрт – записникот со бр. 45-173/1 од 29.01.2019 година од Сто и седумнаесеттата седница 
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донесување на решение за избор или не избор на одреден проект. Против 
поединечното решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена до Државна 
комисија за одлучување во управна постапка од работен однос, а жалбата не 
го  одлага извршувањето. 

- Со Законот за општа и управна постапка е уредено дека  по правило жалбата 
се поднесува до второстепениот орган, а во случај кога жалбата му е 
предадена или испратена на непосредно првостепениот орган, тој во рок од 
седум дена треба да испита дали жалбата е допуштена, навремена и изјавена 
од овластено лице35. Во Министерството во улога на првостепен орган е 
Министерот за култура, односно стручната комисија која врши повторна 
оценка на проектите во услови кога жалбата е допуштена и потполно 
оправдана. Со уважување на жалбата се носи ново решение за избор кое се  
доставува до второстепениот орган.   

- Со ревизија утврдивме дека за голем број решенија за избор на проекти од 
национален интерес првостепено е уважен приговорот од страна на 
комисиите и со нови решенија од министерот доделени се дополнителни 
средства без да се води сметка за одобрените средства во буџетот  во 
поединечни програми, односно по новите решенија се склучени анекси на 
договорите со дополнителни средства. 

- Стручните  комисии ги прифаќаат приговорите и после неколку месеци, иако 
ваквата состојба  не е во согласност со член 107 став 2 и став 5 од Законот за 
општа управна постапка во кој е наведено дека за жалбата треба да се 
произнесе во рок од седум дена. Одобрувањето на приговорот после овој рок, 
а и во услови кога корисниците веќе го имаат потпишано договорот не е во 
согласност со Законот за општа управа постапка. 

- Со ревизијата утврдивме дека за музичко сценска дејност  од  избран 
примерок од  осумнаесет (18) корисници во вкупен износ од 21.690 илјади 
денари на девет (9) корисници првично им се одобрени 6.900 илјади денари за 
финансирање на проекти, а  по приговор  доделени им се  дополнително 7.900 
илјади денари или вкупно 14.800 илјади денари (Прилог 7) . Исто така за 
културно уметнички манифестации на  избран примерок од  осумнаесет 18 
корисници во износ од 37.735 илјади денари утврдивме дека за 5 проекти 
првично им се одобрени решенија во износ од 6.950 илјади денари по 
приговор одобрени се средства во износ од 12.750 илјади денари (Прилог 8) 
односно одобрени се дополнително средства во износ од 5.800 илјади денари; 

- Новите решенија по приговорот  со кои дополнително се одобруваат средства 
на поединечни корисници не се објавуваат на веб страна  на Министерството 
за култура поради што целата постапка на повторна евалуација не е 
транспарентна.  

Ревизијата  обрнува внимание дека  постапката за жалба во предлог Законот за 
остварување на јавниот интерес во културата  е уредена на различен начин, односно 

                     
35 член 107 став  2 од Законот за општа управна постапка 
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се изјавува жалба на одлуката која се однесува на сите проекти, не на поединечни 
решенија за проектите. Имено во новиот закон е предвидено министерот за култура 
да донесе одлука за резултатите од конкурсот, а учесникот на конкурсот може во 
рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката да  изјави жалба. Склучувањето 
на договорот  е во рок од 30 дена од објавување на одлуката за избор.  
 
6.4. Согласно член 25 од Законот за надворешни работи предвидено е дека со 
посебна одлука Владата основа и Културно - информативни центри, економски и 
други претставништва во странство. Културно-информативните центри, 
економските и други претставништва на Република Северна Македонија во 
странство, работат во состав на дипломатско - конзуларните претставништва на 
РСМ. Министерството за култура и Министерството за надворешни работи имаат 
склучено спогодба бр.04-2443/2 од 25.01.2018 година со кој се утврдени односите на 
заедничката соработка во врска со подготовките и упатувањето на директори во 
Културно информативните центри на РМ во странство.  
Во Министерството има три Културно информативни центри и тоа во Софија - 
Република Бугарија, Република Турција и Њујорк САД. За Културно 
информативните центри во Бугарија и Турција од страна на Министерот за 
надворешни работи во 2018 година со решение се именуваат директори, а од страна 
на министерот за култура се утврдува месечната плата и коефициент по звање. Исто 
така се исплатуваат средства за придружба на брачен другар и трошоци за 
изнајмување на станбен простор за живеење. 

Македонскиот културен центар во Њујорк е отворен во септември 2004 година на 
иницијатива на здружение на граѓани и од тогаш тој ја регулира соработката со 
Министерството за култура преку договори/анекси со кои се покриваат трошоците 
за неговото делување. МКЦ Њујорк е прв културно-информативен центар на 
државата кој е отворен во странство, односно претходно не постоело искуство кое 
можело да биде пресликано при отворањето на истиот. Имено, во време кога е 
склучен Договорот за отворање на МКЦ Њујорк, сеуште не е донесен Законот за 
надворешни работи (2007 година) со кој се регулира основањето и работата на 
Културните центри во странство.  

Основниот договор меѓу Министерството за култура на Република Македонија и 
Македонскиот културен центар во Њујорк, за соработка и афирмирање на 
македонската култура во САД преку заеднички активности организирани во 
Центарот е склучен на 07.09.2004 година, а на 31.12.2009 година склучен е и нов 
договор. Во Договорите се дефинирани правата и обврските на двете страни, а истите 
се склучени на временски период од една година, со можност за продолжување 
доколку се согласни двете страни. Како што е регулирано во договорите, во случај на 
продолжување се склучува посебен Анекс во писмена форма. Во таа насока, 
Министерството за култура и МКЦ Њујорк, од основањето до сега, секоја година 
непрекинато склучуваат Анекс договор за продолжување на соработката, со кој се 
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утврдува дека Министерството ги покрива трошоците за изнајмување на галеријата 
во која се претставуваат уметниците и станот во кој истите се сместуваат при 
престојот во Њујорк. Истакнуваме дека од сметката на Министерството за култура не 
се издвојуваат дополнителни трошоци поврзани со потребите на Здружението, 
односно на нивниот претставник, во смисла на месечни надоместоци или сл. 

Со Информација до Владата на Република Македонија бр. 31-2273/1,  од 10.02.2010 
година, Министерството за култура ја потенцираше потребата од регулирање на 
статусот на Македонскиот културен центар во Њујорк и негово трансформирање 
согласно Законот за надворешни работи.  На почетокот на 2011 година, Владата има 
донесено одлука за основање на Културно - информативен Центар на РМ во Њујорк, 
кој ќе работи во рамките на ДКП, но истата не е спроведена.  

Овој Центар има придобивки во насока на промоција на културното творештво на 
Република Северна Македонија и функционирањето на Центарот треба да се 
регулира. 

7. Останати прашања 
 
7.1. Во однос на  финансирањето на дејности од областа на културата за други 
корисници ревизијата обрнува внимание на следната состојба: 

- По годишниот конкурс за 2019 година се финансираат 
проекти/манифестации   од комерцијална природа за кои  постои голем 
интерес од страна на публиката. Од страна на стручната  комисија   даден 
е предлог за финансирање на проектите во  интервал од 5% до 25%, а за кои 
ревизијата утврди дека од страна на корисниците се користи  одредбата 
од член 23  став 1 точка 8-а36 од Законот за ДДВ  која се однесува на 
ослободување од ДДВ за продажба на влезници. Даночното  
ослободување  за продажба на влезници не e предвидено да се прикажува 
од страна на корисникот како финансиска поддршка на проектот. Со 
ревизијата утврдивме дека поддршката на еден проект изнесува 5% 
односно 1.000 илјади денари, а по приговор или жалба 10% односно 2.000 
илјади денари, додека ослободувањето од ДДВ од продажба на влезници 
не се прикажува како финансирање на проектот, а вкупен буџет на 
проектот изнесува 85.678 илјади денари. Исто така друг проект се 
финансира во износ од 500 илјади денари, 8%, по приговор 1.000 илјади 
денари,16%, за вкупен буџет на проект во износ од 33.070 илјади денари. 
Ревизијата смета дека финансирањето на комерцијални проекти како 

                     
36 влезници за јавни настани кои се од национален интерес од областа на културата, а кои јавни настани како такви 
се утврдени и се финансираат преку годишната програма за остварување на националниот интерес во културата за 
годината во која се одржува јавниот настан донесена од Министерството. За примена на ослободувањето даночниот 
обврзник е потребно, пред да започне со прометот на влезниците, да обезбеди документ од MK со кој се потврдува 
дека јавниот настан за кој се бара даночно ослободување е утврден во годишната програма за остварување на 
националниот интерес во културата 
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проекти од национален интерес  потребно е да се доуреди  од причина што  
финансирање на  проекти како проекти од национален интерес,  и во 
минимален износ од 5%  може да се користи само за добивање на право на 
даночно ослободување. Даночно ослободување по овој основ ревизијата е 
на мислење дека е  потребно е да се прикаже како субвенција односно 
финансирање со буџетски средства, од причина што доколку настанот не 
бил избран како  проект од национален интерес за тој настан би било 
потребно е да се пресмета и плати ДДВ од страна на организаторот ; 

- Ревизијата обрнува внимание дека отстапувањето на просторот на 
националните установи на корисниците за реализација на проект од 
национален интерес без надомест исто така треба да се евидентира како 
субвенција, односно финансирање на проект од национален интерес и да 
се пресмета во одобрени средства за финансирање на проект; 

- За начинот на исплатата на средства за финансирање на проектите во 
Законот за култура нема прецизни одредби. Со ревизијата утврдивме 
дека со конкурсот за 2019 година, а и  во договорите за финансирање на 
проекти од национален интерес предвидена е авансна исплата на 
средства во износ од 70% со прилог на барање на средства, договори и 
изјава за наменско користење на средства и во износ од 30% после 
доставување на извештај за користење на средства. За издавачка дејност 
одредбите на договорите предвидуваат исплата после реализација на 
проектот и доставување на извештај за реализација. Авансното исплата 
на средства предизвикува ризик од ненаменско користење на средства во 
случај ако не се реализира проектот. Ревизијата обрнува внимание дека  
во состојба на пандемија кога неизвесноста  во однос на реализација на 
проектите  од културата е голема сметаме дека во новите одредби од 
договорите доколку има одредби со авансна исплата на средства за 
реализација на проект потребно е да се предвиди извршна клаузула со 
цел да се обезбеди сигурно враќање на исплатените  средства. 

- Обрнуваме внимание дека за избор на проекти од програмата за 
меѓународна дејност по конкурсот за 2019 година одлучувале сите 
комисии формирани по дејности во Министерството. Ревизијата е на 
мислење дека ваквиот начин на организација за избор на проекти е 
комплексен и не може да  управува со  буџетот на програмата за 
меѓународна дејност. За конкурсот во 2020 година е напуштена оваа 
пракса, односно формирана е една комисија 

- Од програмата меѓународна дејност и заштита на културното наследство 
доделени се вон програмски  средства за меѓународни проекти  во износ 
од 14.227 илјади денари , (Прилог 9) и за заштита на културно наследство 
во износ од 4.000 илјада денари. Проектите се одобрени од страна на 
поединечните комисии врз основа на поединечни барања и  извршена е 
оценка на проектот со извештај од комисиите. Имено иако финансирање 
на вон програмски проекти е предвидено со член 64 став 3 од Законот за 
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култура, постои Упатство37 за условите и начинот на финансирање на 
проекти од национален интерес на меѓународната културна соработка 
или од областа на заштита на културно наследство, кои од објективни 
причини не можеле да бидат доставени на Годишните конкурси на 
Министерството,   ревизијата е на мислење дека ваквата пракса треба да 
има ограничена примена поради ризик од финансирање на проекти  во 
нетранспарентна постапка, односно без учество на конкурс.  

 
7.2. Ревизијата смета за потребно да ја обелодени состојбата со исплатата на 
платите на вработените во културата. Согласно Законот за културата, вработените 
во националните установи од областа на културата имаат статус на даватели на 
услуги во областа на културата, административни службеници и лица кои вршат 
помошно - технички работи. Со законските решенија, за секоја категорија се 
дефинираат и условите кои извршителите треба да ги исполнуваат за секое работно 
место.  
Со Колективниот договор за култура во РСМ e дадено право секоја установа да го 
утврди коефициентот на плата на ниво на установа. Со член 34 од Колективниот 
договор за културата од мај 2005 година е воведен систем на плати по утврдени 
коефициенти за сложеност, по групи и подгрупи на работни места спрема 
сложеноста на работите за одредено работно место, но со измените во март 2006 
година е уредено дека сложеноста на работите за одредено работно место утврдени 
во групи и подгрупи се определува во поединечен Колективен договор склучен на 
ниво на установа. Согласно колективниот договор е уредено дека основната плата 
на работникот за полно работно време се утврдува така што износот на најниска 
плата утврдена со колективниот договор се множи со коефициентот на сложеност 
утврден на групата, односно подгрупата на која припаѓа работното место на кое 
работникот работи. Ваквата состојба на остварување на правото на плата и 
надоместоци на плата, врз основа на поединечни колективни договори на ниво на 
установа, а во услови на немање на нов колективен договор за културата, 
придонесува за различен начин на пресметка и исплата на платите во  
националните установи во РСМ и може да доведе до субјективен пристап и 
нееднакво постапување при пресметката на платите во националните установи. 

 
Со известување бр.40-6373/1 од 13.05.2019 година од Министерството се известуваат 
сите установи дека со цел да се решат проблемите за исплата на плата на 
вработените во установите од областа на културата, до склучување на нов 
колективен договор од областа на културата, Министерството ќе изврши 
нивелација на платите во установите. Со известувањето, од страна на надлежното 
министерство од установите побарано е да се склучат нови колективни договори на 
ниво на установа со цел да се применат нови коефициенти. Исто така напоменато е 
дека за  административните службеници во националните установи од областа на 

                     
37 Бр.08-14897/1 од 28.12.2018 година 
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културата,  бруто платата ќе се пресметува согласно коефициентите за работно 
место утврдени во колективниот договор за културата на ниво на установа.  
Ваквото укажување од надлежното министерство со кое платата на 
административните службеници се пресметува со коефициент по колективниот 
договор на ниво на установа се во колизија со одредбите  за пресметка и исплата на 
плата  и надоместоци на плата за административни службеници во член 87 и 88 од 
Законот за административни службеници,  кои се однесуваат на основната 
компонента на плата (бодовите) и вредноста на бодот за административните 
службеници.  
Новиот Колективен договор на ниво на култура е склучен на 30.12.2019 година, а е 
објавен во Службен весник на РСМ бр. 10 од 16.01.2020 година од кога истиот стапува 
во сила. Со влегувањето во сила на овој Колективен договор престануваат да важат 
колективните договори на ниво на работодавач, со исклучок на одредбите кои се 
однесуваат на плата за работниците кои ќе важат најдоцна до 31.07.2020 година. 
Со новиот Колективен договор покрај останатото се врши и измена на 
коефициентите како и промена на основицата која претставува основа за 
пресметување на основната плата со што се врши покачување на правото на плата. 
 
Ревизијата смета дека преземањето на овие активности во услови кога не е 
извршена измена и дополнување на Законот за исплата на платите во РСМ доведува 
до несоодветно постапување и утврдување на повисоко месечно право за исплата на 
плата на субјектите од областа на културата.   
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло

жение 2019 2018

Приходи
Трансфери и донации 3.1. 784.209 673.771
Вкупно приходи 784.209 673.771

Расходи
Тековни расходи
Плати и надоместоци 3.2.1. 15.622 13.317
Стоки и услуги 3.2.2. 12.294 11.428
Тековни трансфери до единиците за локална 
самоуправа

3.3.
277.001 249.882

Субвенции и трансфери 3.4.. 406.427 397.168
Вкупно тековни расходи 711.344 671.795

Капитални расходи
Капитални расходи 3.5. 72.865 1.976
Вкупно капитални расходи 72.865 1.976

Вкупно расходи 784.209 673.771

Министерство за култура  
Сметка на  основен буџет (637-12)

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 година
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-

жение 2019 2018
Актива

Тековни средства
Активни временски разграничувања 4.1.1. 139.454 104.998
Аванси за капитални средства 4.1.2. 67.158 67.158
Вкупно тековни средства 206.612 172.156

Постојани средства
Материјални средства 4.2.1. 517.540 381.921
Материјални средства во подготовка 4.2.2. 3.076.369 3.220.162
Вкупно постојани средства 3.593.909 3.602.083

Вкупна актива 3.800.521 3.774.239

Пасива

Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1. 1.344 1.344
Краткорочни финансиски обврски 4.3.2. 138.110 103.653
Пасивни временски разграничувања 4.3.3. 3.143.527 3.287.321
Вкупно тековни обврски 3.282.981 3.392.318

Извори на средства
Извори на капитални средства 4.4.1. 517.540 381.921
Вкупно извори на деловни средства 517.540 381.921

Вкупна пасива 3.800.521 3.774.239

Министерство за култура  
Сметка на  основен буџет (637-12)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 2019
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   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 01.01.2019 година 381.921                 -                                381.921              

Зголемување по основ на: 152.371                 -                                152.371               
Набавки 152.371                   -                                 152.371               
Инвестиции во тек-градежни 
објекти опрема и др. -                               -                            
Ревалоризација на капитални -                               -                            

Намалување по основ на: 16.752                   -                                16.752                
Отпис на капитални средства -                            
Ревалоризација на отпишани 
капитални средства -                            
Амортизација 16.752                     16.752                

Состојба 31.12.2019 година 517.540                 -                                517.540              

Министерство за култура  
Сметка на  основен буџет (637-12)

ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА
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