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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 

Резиме  
 

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно 
со ревизија на усогласеност на Национална установа Филхармонија на Република 
Северна Македонија на сметката на основен буџет (603) за 2020 година. 
 
Со извршената ревизија за 2020 година изразивме неповолно мислење во однос на 
вистинитото и објективното прикажување на финансиската состојба и резултатите 
од финансиските активности и за усогласеноста на финансиските трансакции со 
релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики.  
 
Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за 
наменското и законското користење на средствата на НУ Македонска 
филхармонија за 2006 година при што изразено е мислење со резерва за 
вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста со 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики.  
Бидејќи од последната ревизија е поминат подолг временски период во кој 
законската регулатива има претрпено измени, имплементацијата на дадените 
препораки од претходната ревизија не беше предмет на тековната ревизија.   
 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност 
за 2020 година констатирани се следните состојби:  

- невоспоставен систем на внатрешни контроли во процесот на плаќање, не се 
донесени пишани процедури за потврдување на вистинитоста и објективноста 
на финансиската документација и не се недефинирани надлежности и 
одговорности на лицата инволвирани во процесот; 

- недостатоци во актите со кои се врши ангажман на нововработени лица и 
пропусти при реализацијата на активностите во врска со конкурсот за нови 
вработувања; 

- не усвоен акт за реаудиција на веќе вработените лица во установата, ниту се 
отпочнати активности за реаудиција; 

- нецелосно извршен попис од средствата со кој располага установата, на 
побарувањата и обврските, неевидентирана опрема како и извршено 
евидентирање на инструменти по нереално ниски износи; 

- недостатоци во делот на поткрепувачката документација при признавањето на 



НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ФИЛХАРМОНИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА  

СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 2 
 
 
                                                      

основаноста на дел од примените фактури за стоки и услуги, извршени исплати 
за надоместоци за користење на сопствени инструменти на вработени и 
потрошен материјал без соодветен правен основ и 

- утврдени слабости кај дел од спроведените постапки за јавни набавки. 
За констатираните состојби ревизијата даде препораки со цел да се надминат 
утврдените состојби во наредниот период. 
 

Во текот на ревизијата од страна на НУ Филхармонија  спроведени се корекции кои 
предизвикаа промени во активата и пасивата во Билансот на состојба на позицијата 
градежниот објект во кој установата ја обавува својата дејност во износ од 2.249.433 
илјади денари.  Градежниот објект е стекнат по Одлука од Владата на РСМ бр.45-
8623/1 од 03.12.2019, а вредноста е обезбедена во текот на извршувањето на 
ревизијата.  
 

Во делот за Останати прашања се осврнуваме на: 
- начинот на финансирање на Националните установи и неизвесност во врска со 

одобрување на финансиските средства што не овозможува отчетно, 
транспарентно и стабилно финансирање и потребата од усогласување на 
одредбите на законската регулатива во делот на изготвување и доставување на 
финансиски план за користење на одобрените средства на Националните 
установи; 

- извршување на хонорарни работни обврски на наставни позиции во ФМУ од 
страна на вработени во Националните установи, што не е предвидено со 
законската регулатива, работниот однос на вработените во Националните 
установи да може да го остварат истовремено и како наставен кадар и 
соработници на високообразовните установи, односно правото на плата и 
надоместоци на плата вработените го остваруваат за полно работно време во 
Националните установи;  

- интензивирање на соработката на НУ Национална опера и балет и НУ 
Филхармонија  со Македонската радио телевизија и Министерството за култура 
преку анализа на потребните и расположливите кадровски капацитети со што 
ќе се осигура исполнување на поставените стратешки приоритети за развој на 
културата во делот на музичката дејност и сценско-уметничка дејност и 

- прашања кои се однесуваат на доуредување на Законот за култура1 во делот на 
одредбите за вработување на категоријата А уметници во Националните 
установи што влијае на остварување на квалитет во работењето, односно овие 
прашања да се земат во предвид со Предлогот закон за остварување на јавниот 
интерес во културата2.  

 

                     
1 Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.196/2007 од 
16.1.2008 год., објавена во Службен весник на Република Македонија бр. 15/08. 
2 Предлог закон за остварување на јавниот интерес во културата доставен до Собранието на РСМ во 
септември 2020 година  
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Од страна на раководството на НУ Филхармонија како и од страна на поранешниот 
директор на установата, доставени се забелешки на Нацрт извештајот на 
овластениот државен ревизор за сметката на основен буџет, истите се разгледани и 
констатирано е дека дел претставуваат забелешки од кои две се прифатени додека 
останатите претставуваат коментар за констатираните состојби и не се прифатени, 
а дел од забелешките претставуваат известување за преземени мерки од кои две се 
прифатени 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 28 до 30 
заедно со ревизија на усогласеност на НУ Филхармонија на Република Северна 
Македонија, кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември 2020 
година, 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 за 2021 година на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од 
Законот за државна ревизија. 
 

1.3. Извршена е ревизија на финансиските извештаи на НУ Филхармонија на 
Република Северна Македонија за 2006 година, при што изразено е мислење со 
резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за 
усогласеноста со законска регулатива, упатства и воспоставени политики.  

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

раководството на НУ Филхармонија на Република Северна Македонија 
застапувано од: 
 

- Виктор Илиевски, директор од 28.07.2017 година до 02.10.2020 година. 
- Тина Иванова Бејков, в.д. директор од 02.10.2020 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 
изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални 
аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.  
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Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (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 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува 
законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања. 
 

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз 
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско 
известување во Република Северна Македонија и со прифатени и спроведени 
извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни 
прикажувања. 
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Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 09.03.2021 
година до 17.05.2021 година кај НУ Филхармонија на Република Северна 
Македонија од тим на Државниот завод за ревизија. 
 

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

 
Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за 
наменското и законското користење на средствата на НУ Македонска 
филхармонија за 2006 година при што изразено е мислење со резерва за 
вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста со 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики.  
Бидејќи од последната ревизија е поминат подолг временски период во кој 
законската регулатива има претрпено измени, имплементацијата на дадените 
препораки од претходната ревизија не беше предмет на тековната ревизија.   
 
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 08.06.2021 година.  
На ден 30.07.2021 година добиени се забелешки  на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на 
НУ Филхармонија на РСМ бр. 03-297/1 од 29.07.2021 година, од раководното лице 
Тина Иванова Бејков директор на НУ Филхармонија на РСМ заведено во Државниот 
завод за ревизија под број 16-165/14 од 30.07.2021 година.  
На ден 13.08.2021 година добиени се забелешки  на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на 
НУ Филхармонија на РСМ, од Виктор Илиески поранешен директор на НУ 
Филхармонија на РСМ заведено во Државниот завод за ревизија под број 16-165/15 
од 13.08.2021 година.  
Забелешките за сметката на основен буџет (603) се разгледани од овластениот 
државен ревизор при што е констатирано дека дел претставуваат забелешки од кои 
две се прифатени поради доставени дополнителни докази и тоа за точката 4.3.1. 
алинеја 3, и точка 4.3.4 алинеја 1, додека останатите не се прифатени од причина што 
не се добиени дополнителни докази за промена на констатираните состојби, а дел 
од забелешките претставуваат известување за преземени мерки од кои две се 
делумно прифатени и тоа за точка 4.2.1. алинејата 1 и точка 4.3.2 алинеја 3 и 4 и 
истите се обелоденети во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор, а 
препораките се соодветно прилагодени.  
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Констатирани се следните состојби: 
 

4.1. Внатрешни контроли   
 

4.1.1.  При оценка на системот на  внатрешни контроли кај процесот на плаќање, а со 
цел да се утврди дали истите се дизајнирани и функционираат согласно Законот за 
јавна внатрешна финансиска контрола и Стандардите за внатрешна контрола во 
јавниот сектор го констатиравме следното:  
- одговорните лица во НУ Филхармонија  не воспоставиле соодветен систем на 

интерни контроли согласно член 7 од Законот за јавна внатрешна финансиска 
контрола во делот на материјално и финансиското работење и не се донесени 
пишани процедури со кои ќе бидат опфатени: текот на движење на 
документацијата за безготовинско и готовинско плаќање и наплата на приходи, 
распределба на должностите и одговорностите за лицата вклучени во процесот, 
систем за следење и контрола при прием, комплетирање и плаќање на 
сметководствената документација и нејзино одобрување; 

- финансиските и оперативните елементи на секоја активност не се 
верификуваат од две меѓусебно независни лица, како што е предвидено со член 
16 од ЗЈВФК; 

- не е воспоставена ex-ante и ex-post контрола, која треба да обезбеди 
финансиските трансакции, расходите или приходите да бидат проверени, пред 
и откако трансакциите ќе бидат целосно завршени со цел намалување на 
ризикот од несакани последици, предвидено со член 21 од ЗЈВФК; 

 
Воспоставената пракса не обезбедува доволно ниво на сигурност во однос на 
основаноста и вистинитоста на фактурираните стоки и услуги со што се зголемува 
ризикот од плаќања на некомплетна и непотврдена документација и се создава 
можност од  непочитување на договорените услови за плаќање.  
 
Препорака 
Раководното лице на НУ Филхармонија да донесе пишани процедури за движење 
на документацијата во делот на материјално и финансиското работење со 
разграничени надлежности и одговорности на вработените, и да се воспостави 
функцијата на интерна контрола и одобрување на целокупната финансиска 
документација како основа за плаќање и евидентирање во деловните книги. 
 
4.1.2. По извршеното снимање на системот на внатрешни контроли во врска со  
процесот на исплата на плати утврдивме дека НУ Филхармонија нема донесено 
процедура за пресметка и исплата на плати со дефинирани надлежности и 
одговорности на лицата во процесот. 
 
По извршениот увидот во соодветната документација, утврдивме дека 
воспоставените внатрешни контроли не е обезбедуваат доволно ниво на сигурност 
за потврдување на присуство на рабoтното место, што не е во согласност со член 16 
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од Закон за јавна внатрешна финансиска контрола. Системот за електронска 
евиденција на работно време се користи повремено само од дел од вработените, 
додека останатите поради спецификите на дејноста која ја извршува НУ 
Филхармонија не го користат, а неколку вработени во дел од работното време 
извршуваат и хонорарни работни обврски на наставни позиции во високообразовни 
установи што го потврдивме со извршената продолжена ревизија во ФМУ . Во врска 
со ова пошироко објаснување и анализа даваме во делот за точка 7 Останати 
прашања од овој извештај.   
 
Ваквата пракса во работењето не обезбедува доволен доказ дека исплатата на 
платата во НУ Филхармонија  за сите вработени лица, се врши врз основа на  реално 
одработени часови и присуство на работното место притоа во целост почитувајќи 
ги законски утврдените 8 часа на ден, односно 40 работни часови неделно, при што 
не се преземени активности да се доуреди оваа област со Колективен договор на 
ниво на работодавач на начин кој е предвиден со Колективниот договор за 
културата. 
 
Препорака 
Органите на управување и раководење на НУ Филхармонија да преземат мерки и 
активности за: 
- донесување на интерен акт за пресметка и исплата на плата запазувајќи ги 

спецификите на дејноста во делот на потребата од присуството на работно 
место во различни периоди од денот и можноста за уредување на работното 
време на вработените и индивидуалната работа на изведувачите со  
Колективен договор на ниво на работодавач. 

- исплатата на платата да се врши врз основа на  реално одработени работни 
часови и присуство на работното место. 

 
4.2. Усогласеност со закони и прописи  

 
4.2.1. НУ Филхармонија во текот на 2019 година има отпочнато постапка за 
вработување на 14 лица за пополнување на испразнетите работни места, согласно 
усвоениот акт за Систематизација на работни места, во изведувачкиот и 
административниот дел. Оваа постапка е финализирана во текот на 2020 година. 
Притоа со анализа на целокупната документација која ни беше дадена на увид, а во 
врска со спроведениот конкурс ги утврдивме следните состојби: 
- постапката за вработување на нови вработени почитувајќи ги начелата на 

целосна транспарентност и фер конкуренција меѓу кандидатите се реализира 
врз основа на Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас и на 
пријавата за вработување кој е многу општ и само ја пропишува содржината на 
јавниот оглас и основни информации кои кандидатот треба да ги поднесе во 
пријавата. Понатамошната постапка околу вработувањето со овој правилник не 
е детално разработена, со што на раководството на НУ Филхармонија  му се 
оставени широки дискрециони права во поглед на изборот на кандидатите; 

- аудицијата по конкурс за вработување ја реализира комисија формирана од 
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страна на директорот на НУ Филхармонија согласно на Правилникот за 
аудиција во која членуваат истакнати уметници од НУ Филхармонија  како и 
надворешни лица. Со анализа на одредбите од Правилникот констатиравме 
дека не е пропишан рок во кој кандидатите се повикуваат на аудиција и рокот 
за подготовка на делата предмет на аудиција, при што со истиот е предвидено 
повикувањето на кандидатите да се врши со објавување на повик за аудиција 
објавен на огласната табла во НУ Филхармонија и на веб страната на 
установата, односно имајќи предвид дека се работи за надворешни лица не се 
предвидува соодветен начин за директна комуникација со што ќе бидат 
известени сите пријавени кандидати. Како резултат на наведеното и увид во 
документацијата и записниците од комисијата за аудиција на постапката за 
конкурсот за  вработување на едно работно место утврдивме дека од вкупно 5 
кандидати  на повторена аудиција учествувале само двајца од кои едниот 
кандидат доставил приговор за тоа дека не бил известен за аудиција со што не 
му бил оставен ниту рок за да ги подготви бараните дела, а останатите тројца 
кандидати воопшто не учествувале на аудицијата, што укажува на ризик од 
несоодветна информираност за датумот на аудицијата со што не е обезбедена 
фер конкуренција меѓу кандидатите. Евидентно за оваа постапка е и дека НУ 
Филхармонија  во составот на комисијата за аудиција не назначила член на 
комисијата од предметната група на инструменти, што е обврска согласно на 
Правилникот за аудиција. Како резултат на ова постапката за избор на 
кандидати е нетранспарентна. 

Со забелешките од страна на ревидираниот субјект доставените се Правилник за 
изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на јавниот 
оглас и на пријавата за вработување во зависност од категоријата и нивото на 
работното место за кое се објавува јавниот оглас бр. 02-113/4 од 07.04.2021 година и 
Правилник за полагање на аудиција бр. 02-187/4 од 12.05.2021 година поради што 
не даваме препорака во врска со овој наод. 

- Управниот одбор на НУ Филхармонија  нема донесен акт за спроведување на 
постапката за реаудиција на уметниците од категоријата А уредена со член 77 - 
л од Законот за културата, што не е во согласност со член 36 од Законот за 
култура. Донесена е Одлука од страна на директорот на Установата бр. 02-50/4 
од 31.01.2019 година со којшто се формирани стручни и советодавни комисии со 
мандат од две години (комисии за медиуми, нормативна дејност, меѓународна 
соработка, реаудиција и аудиција и камерен оркестар). Формираната комисија 
има задача во рок од  30 дена, да подготви Предлог- текст на правилникот за  
спроведување на постапка за реаудиција. Заклучно со денот на вршење на 
ревизија од страна НУ Филхармонија  не е спроведена постапка за реаудиција 
со која треба да се следи ефектот на уметниците од категоријата А, што не е во 
согласност со  член  77 – к и 77- л од Законот за културата и член 28 од Статутот 
на НУ Филхармонија . Не спроведената постапка за реаудиција оневозможува 
да се утврди придонесот на секој вработен уметник, во насока на ефикасно и 
ефективно функционирање на установата. 
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Препорака 
Раководното лице на НУ Филхармонија обезбеди имплементација на донесените 
интерни акти: Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување во зависност 
од категоријата и нивото на работното место за кое се објавува јавниот оглас и 
Правилникот за полагање на аудиција. 
 
4.3. Финансиски извештаи  

 
4.3.1. Ревизијата не се увери во реалноста и објективноста на искажаната состојба на 
постојаните средства во Билансот на состојба, поради не извршен попис на ден 
31.12.2020 година на начин уреден со членот 29 до член 35 од Правилникот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници и член 21 од Законот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници. Со извршениот увид во 
доставената  документација, ревизијата ги констатира следниве состојби: 

- не е донесен интерен акт за вршење на попис со кој ќе се обезбеди 
пописните комисии своето работење и извршување на надлежностите да ги 
вршат со цел утврдување на фактичката состојба на средствата, 
побарувањата и обврските со кои располага установата и нивно 
усогласување со сметководствената евиденција, во рок и на начин како што 
е предвидено согласно законските и подзаконските акти; 

- пописната комисија нема изготвено извештај за попис на средствата, 
побарувањата и обврските со што не е потврдена состојбата од пописот и 
сметководствената евиденција, нивно усогласување и евентуални разлики, 
кусоци/вишоци, и тоа на: 

 материјалните средства (градежен објект, станови и деловни 
објекти, опрема, музичките инструменти); 

 нематеријалните средства; 
 уметничките слики и нотната библиотека; 
 залихите на материјали и ситен инвентар и 
 побарувањата и обврските; 

- ревизијата утврди дека се врши пресметката на амортизацијата на 
набавната вредност на опремата која е во повисок износ од набавната 
вредност на опремата евидентирана во деловните книги на установата во 
висина од 6.156 илјади денари, при што разликата се должи што во 
сметководствената евиденција не е евидентирана новонабавена опрема; 

- при пресметка на амортизацијата за дел од опремата не се применети 
соодветни стапки согласно Правилникот за сметководство на буџетите и 
буџетските корисници; 

- со увид во извршената пресметка на амортизација утврдивме дека 
вредноста на музичките инструменти е нереално ниска и тоа од контрабас 
евидентиран по набавна вредност од 17 денари до клавир Petroff 2.919 
денари, а евидентирани се и инструменти кои установата не ги поседува, 
додека не е извршено евидентирање на инструменти кои се во сопственост 
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на установата. Исто така во 2007 година добиен е грант од Јапонија за 
музички инструменти во износ од 28.950 илјади денари. Грантот е 
евидентиран во вкупен износ, како ставка инструменти, при што не е 
извршено поединечно евидентирање на секој инструмент. 

- Установата нема воспоставена пракса да ги задолжува вработените со 
реверси за опрема кои им се доделени на користење. На овој начин се 
отежнува утврдувањето на фактичката состојба на истите, а лицата кои се 
задолжени со опремата ја немаат одговорноста за соодветно чување и 
располагање со средствата. Притоа, воспоставена е пракса при престанок на 
работниот однос на вработените по било кој основ, истите да не се 
раздолжуваат со опремата која им била доделена на користење, поради што 
се создава ризик од неосновано стекнување на сопственост на материјални 
средства во сопственост на Установата. 

Нецелосно и неправилно извршениот попис предизвикува можност од нереално и 
необјективно искажување на билансните позиции од Биланс на состојба на ден 31 
декември и намалување на квалитетот на информациите кои ги даваат 
финансиските извештаи. 

 

Препорака 
Органите на управување и раководење на НУ Филхармонија да преземат мерки и 
активности:  
- донесување на интерен акт/ процедура за начинот на вршење попис на средства 

и нивните извори и усогласување на сметководствената со фактичката 
состојба; 

- Пописната комисија при вршењето попис да изврши попис на целокупните 
средства и обврските со кои располага установата, да обезбеди внесување на 
потребните податоци во пописните листи, да подготви извештај во законски 
утврдените рокови и да изврши усогласување на сметководствената со 
фактичката состојба а за утврдените разлики предложи мерки за постапување; 

- да се воспостави соодветна примена на стапките на амортизација утврдени во 
Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници; 

- материјално задолжување со реверси на вработените на кои им е доделена 
опрема. 

 
4.3.2.  Во деловните книги не се евидентирани постојаните средства во вкупен износ 
од 227.578 илјади денари  и тоа: 
- движни ствари по Договор бр. 03-2/324 од 04.09.2019 година со Министерство за 

култура за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Филхармонија  
без надомест во вкупен износ од 218.988 илјади денари; 

- извршени набавки на компјутери и мобилни телефони во вкупна вредност од 
210 илјади денари; 

- музички инструменти донација на пијано Stainway од Strabag, Виена 2018 
година во износ од 134.112 евра или 8.315 илјади денари; 

- нематеријални средства - набавен деловен софтвер Лука во износ од 65 илјади 
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денари. 
Ваквата состојба не е во согласност со член 2, 4, 6, 19 и 21 од Законот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници и член 5 од Правилникот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници што има за ефект нереално 
и необјективно проценување на позициите во Билансот на состојба, на ден 31.12.2020 
година. 
Со доставената документација прилог кон забелешките на Нацрт извештајот на 
овластениот државен ревизор доставен е доказ за евидентирање на деловен 
софтвер Лука во износ од 65 илјади денари со Налог за книжење број 3/21 и 
евидентирање на пијано Stainway во износ од 8.315 илјади денари со Налог за 
книжење број 4/21 од 23.08.2021 година.  

 
Препорака 
Раководното лице на НУ Филхармонија да преземе мерки и активности за 
навремено евидентирање на набавените материјални и нематеријални средства на 
соодветните билансни позиции и за секое поединечно средство да се пресметува 
амортизација и ревалоризација од нареден месец од денот на ставање во употреба. 
 
4.3.3.  Со извршениот увид во сметководствената евиденција и поткрепувачката 
документација на установата, ревизијата ги утврди следните состојби: 
- на позицијата Станови и деловни објекти евидентирани се средства во износ од 

7.733 илјади денари кои потекнуваат од минати години, за кои установата не 
располага со документација или информација за каков тип на објект се работи, 
ниту пак за основаноста поради која истиот е евидентиран во деловните книги 
на установата; 

- извршено е запишување на правото на сопственост на земјиштето на кое е 
лоциран објектот на НУ Филхармонија, но не е извршена проценка на пазарната 
вредност на земјиштето и негово евидентирање во деловните книги. 

Горенаведените состојби не се во согласност со одредбите од Законот за користење 
и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска 
сопственост (Глава V- Евиденција на ствари што ги користат државните органи),  
член 12 од Законот за сметководство на буџет и буџетски корисници и Правилникот 
за сметководство за буџети и буџетски корисници и влијаат на реалноста и 
веродостојноста на искажаните податоци во финансиските извештаи. 
 
По укажување на ревизијата доставени се барања до Агенција за катастар на 
недвижности и Град Скопје за добивање на информација за тоа со каков имот 
располага установата и информација во врска со пазарната цена на земјиштето. 
Притоа добиен е одговор од двете институции со утврдена  пазарната вредност на 
земјиштето, додека во поглед на сопственоста во Агенцијата за катастар на 
недвижности не постојат податоци со кои НУ Филхармонија  се јавува како 
сопственик на имот. 
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Препорака 
Раководното лице на НУ Филхармонија да ги интензивира активностите во врска 
со евидентирање на вредноста на земјиштето во деловните книги на установата и 
потврдување на извршено запишување на правото на сопственост на земјиштето во 
Агенција за катастар на недвижности. 
 
4.3.4. Со извршениот увид во финансиската документација во врска со исплатата 
на расходите во НУ Филхармонија  ги утврдивме следните состојби: 
- во врска со исплата на авторски договори за хонорарни изведувачи од земјата 

во вкупен износ од 323 илјади денари утврдивме дека исплатата се врши групно, 
за поголем број лица без да се специфицира точниот износ кој му се исплаќа на 
секое ангажирано лице поединечно. Исто така за овие исплати во прилог кон 
фактурата не се приложени и потпишани прегледи изработени од одговорното 
лице со кои се потврдува присуството на хонорарните изведувачи од земјата, 
што е неопходно, со оглед на тоа што согласно Одлуката за исплата на хонорари 
на домашни и странски изведувачи исплатата на надоместоците на 
ангажираните лица се пресметува по термин; 

- во текот на 2020 година НУ Филхармонија врз основа на Правилник за 
надоместоци за користење, одржување на музички инструменти во лична 
сопственост и потрошен материјал, има исплатено вкупен износ во висина од 
3.419 илјади денари на вработени во установата како надоместок за користење 
на сопствени инструменти за потреби на установата како и за набавка на 
потрошен материјал за сопствените инструменти на вработените кои се 
користат за цели на НУ Филхармонија. Ревизијата не ја спори потребата од 
ваква исплата, меѓутоа имаме должност да известиме дека во законските и 
подзаконските акти на кои се повикува правилникот не наидовме на прецизен 
основ со кој се предвидува усвојување на правилник со ваква содржина; 

- во врска со исплатата на хонорари, патни трошоци и трошоци за сместување на 
изведувачите од странство кои настапуваат по склучени договори со НУ 
Филхармонија  не е воспоставен соодветен систем за комуникација помеѓу 
организационата единица задолжена за ангажирање на овие лица и службата 
за финансиски работи во насока на навремено известување во врска со бројот 
на денови за кои овие лица се ангажирани. НУ Филхармонија  со склучените 
договори со овие лица е обврзана да плати хотелско сместување за 
времетраењето на нивниот престој, за што во 2020 година е исплатен износ во 
висина од 622 илјади денари. Ваквиот начин на работа создава ризик од грешка 
во делот на бројот на  фактурирани денови од страна на хотелите со кои 
соработува НУ Филхармонија . 

 
Наведените состојби не се во согласност со член 12 од Законот за сметководство на 
буџети и буџетски корисници како и член 12 и 14 од Правилникот за сметководство 
на буџетите и буџетските корисници и има за ефект неможност потврдување на 
основаноста на дел од исплатените расходи на НУ Филхармонија. 
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Препорака 
Раководното лице на НУ Филхармонија да преземе активности:  
- службата за финансиски работи да воспостави контроли и исплатата по основ 

на доставената финансиска документација од страна на економските 
оператори да биде поткрепена со соодветни документи како доказ за 
настанатата услуга или испорака на стока; 

- да се изврши измена на правните акти со цел да се предвиди основ за исплата 
на надоместоци за користење на сопствени инструменти на вработените во 
установата; 

- да се воспостави процес на писмено известување меѓу соодветните служби во 
врска со сите елементи на договорите со странските изведувачи.  

 
4.3.5.  На почетокот на 2020 година пренесени се неизмирени обврски од 2019 година 
во вкупен износ од 6.765 илјади. Со извршената анализа на Годишната програма за 
работа на НУ Филхармонија  за 2020 година, за подмирување на обврските од 
минати години не се предвидени буџетски средства. Висината на неплатените 
обврски кои се пренесени во 2020 година изнесува 4.780 илјади денари на оваа 
сметка и 1.985 илјади денари од сметката на самофинансирачки активности или 7% 
од вкупниот износ на Годишната програма за 2019 година и истите се подмирени во 
текот на 2020 година при што за нивно подмирување искористени се средства од 
Годишната програма за 2020 година. Како резултат на ова на ден 31.12.2020 година 
на двете сметки со кои располага НУ Филхармонија  искажани се обврски во висина 
од 5.233 илјади денари кои се пренесени за плаќање во 2021  година, за што ќе се 
користат средства од Годишната програма за следната година.  
 
Со извршената контрола и надзор од страна на Министерството за култура утврден 
е вкупниот износ на ненамирените обврски за реализација на проектите од Годишната 
програма за работа на Установата за 2018 година од областа на музичко и сценско—
уметничка дејност односно констатирано е дека директорот превзел обврски над 
обезбедените средства, а не обезбедил други извори средства за исплата во износ 
од 2.537 илјада денари со забелешка дека истите ќе бидат намирени со средствата 
согласно со Годишниот и анекс-договори за учество во финансирање на програмата за 
2018 година. Пренесените обврски од 2018 година во 2019 година е во износ од 3.573 
илјади денари на буџетската сметка и 1.462 илјади на сметката од 
самофинансирачки активности и истите не се покриени од сопствени извори.  
 
Ваквиот начин на работа, на преземање на обврски кои ги надминуваат средствата 
обезбедени од Министерството за култура и од други извори не е во согласност со 
член 70-а став 7 од Законот за култура, што укажува на одговорноста на Директорот 
на националната установа за преземање на финансиски обврски над обезбедените 
средствата за реализацијата на договорот и на годишната програма за работа на 
националната установа, при што се доведува во прашање нивното навремено 
подмирување како и целосната реализација на Годишната програма за работа на 
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НУ Филхармонија . 
 
Исто така НУ Филхармонија  на својата веб страница или во други средства за јавно 
информирање, во првиот квартал во тековната година за претходната година го 
нема објавено извештајот за реализацијата на годишната програма за работа на 
националната установа. 
 

Препорака 
Раководното лице на НУ Филхармонија, годишната програма за работа да ја 
реализира во рамките на обезбедените средства од Министерството за култура и од 
други извори, односно да не презема обврски над обезбедените средства, доколку 
истите не ги обезбедил од други извори. 
 
4.4. Користење на средствата согласно законски прописи  

 
4.4.1. Извршивме ревизија на процесот на планирање на јавните набавки, 
подготвувањето на тендерската документација и доделување на договори за јавни 
набавки. НУ Филхармонија  во текот на 2020 година има реализирано вкупно 19 
постапки за јавни набавки со проценета вредност од  19.974 илјади денари и вкупна 
реализација во висина од 3.408 илјади денари. Во текот на 2020 година реализирани 
се и плаќања по 14 спроведени постапки за ЈН од 2019 година во проценета вредност 
од 17.380 илјади денари за кои во 2020 година се реализирани плаќања во вкупен 
износ од 6.371 илјада денари. Притоа предмет на ревизија беа вкупно 10 постапки за 
ЈН со вкупна проценета вредност од 18.100 илјади денари и вкупна реализација во 
висина од 8.550 илјади денари или 87,4% од спроведените постапки кои имаат 
реализација во 2020 година при што ги утврдивме следните состојби: 
 
- во врска со спроведена набавка на потрошен материјал за музички 

инструменти во 2019 година, во текот на 2020 година по склучен договор 
извршени се исплати во вкупен износ од 2.820 илјади денари. Согласно на 
одлуката за јавна набавка и тендерската документација оваа набавка е 
спроведена како неделива иако предмет на набавката бил потрошен материјал 
за 14 различни видови инструменти при што за секој е објавена посебна 
техничка спецификација. Поради наведеното исполнети биле условите за 
спроведување на јавна набавка како делива постапка, додека образложението 
кое е дадено во Одлуката за јавна набавка во врска со ова е несоодветно со оглед 
на тоа што со истото се оневозможува пристап до постапката на економски 
оператори кои можеле да понудат дел од предметот на набавката и со тоа да се 
оствари поголема конкуренција што е основно начело на ЗЈН согласно на член 3 
од законот. Во техничката спецификација извршено е упатување кон одредени 
трговски марки што согласно на ЗЈН член 82 став 7 и 8 е дозволено во 
исклучителни случаи кога не е можно да се даде доволно прецизен опис на 
предметот на договорот што во врска со оваа постапка за јавна набавка не е 
случај односно предметот на договор (потрошен материјал за инструменти, 
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футроли за инструменти итн.) е од таков карактер што прецизен опис може да 
се даде без да се упатуваат економските оператори на одредена трговска марка. 
Исто така, не е постапено со одредбата од горенаведениот член од ЗЈН и 
упатувањето на трговска марка не е непосредно придружено со зборовите “или 
еквивалент” како што налага ЗЈН. Како резултат на наведените пропусти и 
грешки не сме уверени дека е постапено во согласност со член 5 од  ЗЈН и е 
извршено ограничување на конкуренцијата во оваа постапка за јавна набавка; 

- во текот на 2020 година спроведени се две постапки за јавни набавки3 за 
обезбедување на деловни простории на НУ Филхармонија. Притоа првата 
постапка за јавна набавка е спроведена со електронска аукција при што 
постигната е цена во висина од 1.568 илјади денари без ДДВ, но поради 
констатирани битни недостатоци во тендерската документација, без истите да 
се наведат, договорниот орган ја поништил постапката користејќи го членот 114 
став 1 од ЗЈН. Со анализа на тендерската документација во повторената 
постапка, утврдивме дека  станува збор за скоро идентичен текст во кој е 
единствено извршено заострување на условите за учество во постапката, 
односно наместо бараните 15 радио станици со линии, во повторената постапка 
договорниот орган поставил услов заинтересираните економски оператори да 
поседуваат најмалку 25 радио станици со линии без да се образложи од кои 
причини е потребна ваква радио покриеност во услови кога предмет на набавка 
е обезбедување на еден објект. Наведеното не е во согласност со член 99 став 6 
од ЗЈН согласно кој критериумите за избор на најповолна понуда, меѓу другото, 
треба да бидат и пропорционални со предметот на набавката. Како резултат на 
ова, во повторената постапка прифатена била само една понуда, при што 
склучен е договор во висина од 3.200 илјади денари без ДДВ, односно 1.632 
илјади денари без ДДВ повисок износ од првично поништената постапка, 
поради што не е постапено во согласност со член 3 и 5 од ЗЈН и не е остварена 
економичност и соодветно ниво на конкурентност во оваа реализирана 
постапка за ЈН. По оваа постапка за јавни набавки во текот на 2020 година 
исплатен е износ во висина од 1.573 илјади денари. 
 

Препорака 
НУ Филхармонија  при спроведување на постапките за јавни набавки да обезбеди 
потенцијалните економски оператори да поднесат конкурентна понуда, условите 
за учество во постапките да бидат во пропорционален однос со предметот на 
набавката, а поништување на постапките да се врши во исклучителни случаи и во 
насока на зголемување на економичноста на набавките. 
 
4.4.2. Во текот на 2019 година спроведени се две поедноставени отворени постапки 
за набавка на авионски карти и хотелски услуги врз основа на кои пристапено е кон 
склучување на два договори во вкупен износ од 5.200 илјади денари, по кои во текот 
на 2020 година извршени се вкупни исплати во висина  од 626 илјади денари. По 
извршениот увид во електронските досиеја на овие постапки на ЕСЈН, ревизијата ги 
                     
3 00963/2019 од 20.05.2019 година и 08328/2020 од 10.06.2020 година 
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констатира следниве слабости: 
- кај постапката за набавка на авионски билети во електронското досие на 

економскиот оператор со кој е пристапено кон доделување на договор 
недостасуваат документите за докажување на личната способност, меѓутоа во 
евидентната книга за истата постапка на системот на ЕСЈН постои траг дека 
документацијата била прикачена. По барање на ревизијата лицето одговорно за 
водење на набавките од сопствената помошна евиденција, ги достави на увид 
во електронска форма документите кои недостасуваат; 

- констатиравме хронолошка неусогласеност на дел од прикачената 
документација во системот на ЕСЈН во врска со спроведената постапка за 
набавка на хотелски услуги. Притоа во електронското досие на економскиот 
оператор кој поднел најповолна понуда, документот за докажување на личната 
способност е со датум од 15.12.2020 година, додека документот за докажување 
на професионалната способност е со дата од 01.04.2021 години, односно 
документите се со датум по реализацијата на постапката и склучување на 
договорот кој носи датум од 16.10.2019 година.  

Наведените состојби укажуваат на можни слабости во системот на ЕСЈН при Бирото 
за јавни набавки, или можност договорниот орган по реализација на постапката да 
врши замена на веќе прикачените документи со други, како и бришење на веќе 
прикачени документи кои повеќе не се достапни во досието на постапка, додека во 
евидентната книга стои електронска запис дека некогаш биле прикачени. 
Наведените слабости не се во согласност со член 129 од ЗЈН. 
 

Препорака 
Одговорните лица за спроведување на постапките за јавни набавки со должно 
внимание да постапуваат во врска со обврската за формирање на досие за 
реализираните постапки за јавни набавки согласно на барањата на ЗЈН.  

 

4.4.3. Спроведена е поедноставена отворена постапка4 за доделување на договор за 
набавка на делови за машинска сала и одржување по што склучен е договор во 
вкупен износ од 1.200 илјади денари, односно во висина на проценета вредност на 
набавката, додека доставената финансиска понуда од страна на избраниот 
економски оператор е во висина од 3.923 илјади денари без ДДВ. Во врска со оваа 
набавка ги утврдивме следните слабости:  
- извршено е поништување на постапката повикувајќи се на член 114 став 1 од ЗЈН 

поради утврдени недостатоци во тендерската документација без да се наведе за 
какви недостатоци станува збор;  

- при дефинирање на предметот на набавката во техничката спецификација 
наведени се артикли кои упатуваат на конкретна трговска марка/бренд, без 
истите да се проследат со зборовите „или еквивалент“ што не е во согласност со 
член 82 од ЗЈН. На овој начин не е обезбедена конкурентност на економските 
оператори и се овозможува фаворизирање на одредени економски оператори 
што може да влијае врз крајниот избор на носителот на набавката; 

                     
4 Постапка број 066747/2020 од 06.05.2020 година 
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- во електронското досие прикачена е Изјава за непостоење на судир на интереси 
потпишана со електронски потпис само од директорот и претседателот на 
комисијата додека за останатите членови и заменици на членови од комисијата 
вакви изјави не се прикачени, што не е во согласност со член 62 став 2 од ЗЈН. 

Утврдените состојби не се во согласност со член 5 од ЗЈН и имаат влијание врз 
создавањето на соодветно ниво на конкурентност како и услови за еднаква 
положба на економските оператори.  

Препорака 
Одговорните лица за спроведување на постапките за јавни набавки  при подготовка 
на тендерската документација да обезбедат повисоко ниво на конкуренција, притоа 
не ограничувајќи ги потенцијалните економски оператори во можноста да поднесат 
конкурентна понуда. 

Основ за изразување на мислење 
 

Вкупен ефект од изнесените наоди, во точките 4.2, 4.3. и 4.4., кои се основ за 
изразување мислење, се: 

- помалку прикажана состојба на позициите Постојани средства во Билансот на 
состојба на ден 31.12.2020 година за 227.578 илјади денари; 

- исплати за стоки и услуги без соодветна поткрепувачка документација во 
висина од 4.364 илјади денари; 

- слабости во делот на постапката за прием на нововработени лица, преземање 
на обврски од минати години и во делот на спроведувањето на постапките за 
јавни набавки. 

 

5. Ревизорско мислење  
 

Мислење за финансиски извештаи 
 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките, 4.3, 
финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на НУ Филхармонија на ден 31 
декември 2020 година како и резултатите на финансиските активности за годината 
која завршува со тој датум, во согласност со применливата рамка за финансиско 
известување. 

  
Мислење за усогласеност со закони и прописи 
 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките 4.2, и 
4.4. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи на НУ Филхармонија  не се во согласност со релевантната 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики. 
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6. Нагласување на прашања за неизвесност или континуитет  
 
6.1. Во текот на ревизијата од страна на НУ Филхармонија се прифатени и 
спроведени корекции дадени од Државниот завод за ревизија, кои предизвикаа 
промени во активата и пасивата во финансискиот извештај - Биланс на состојба кои 
се однесуваат на извршено сметководствено евидентирање на градежниот објект 
во кој Установата ја обавува својата дејност во износ од 2.249.433 илјади 
денари.  Градежниот објект е стекнат по Одлука од Владата на РСМ бр.45-8623/1 од 
03.12.2019, вредноста на објектот е обезбедена во текот на ревизијата, а корекцијата 
е спроведена со налог за книжење бр.01/21 од 04.05.2021 година која е прикажана и 
во Образложенијата кон финансиските извештаи.  
 
7. Останати прашања  
 
Ревизијата смета дека е потребно да се обелоденат одредени состојби поради 
значајноста и влијанието на истите врз работењето на НУ Филхармонија  како и 
остварување на стратешки приоритети во културата: 
 
7.1. Со главата Финансирање на националниот интерес од Законот за култура 
членови 60 до 69 е уреден начинот на 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 за култура, како буџетски корисник - корисник од 
прва линија, а за националните установи на нивни сметки како единки корисници 
од втора линија во Буџетот на РСМ. Согласно член 6 од Законот за извршување на 
буџетот на РСМ, единките корисници (во кои спаѓа и НУ Филхармонија) имаат 
обврска да изготват финансиски план по квартали, сметки, програми, потпрограми 
и ставки, кои имаат обврска да го достават до надлежното министерство. На наше 
барање, од страна на субјектот предмет на ревизија не ни беше доставен доказ дека 
оваа обврска на установата (изработка на годишен финансиски план) е извршена, 
иако до Министерството за култура доставени се квартални финансиски планови 
со исклучок за вториот квартал кога установата во голема мера не функционирала 
со вообичаениот капацитет поради епидемијата на Ковид 19. Притоа како главен 
индикатор на годишниот финансиски план на установата се јавува Предлог 
годишната програма на установата и Решението на Министерството за култура со 
кое делумно се одобрува финансирањето на предложените проекти од национален 
интерес. Со анализа на овие документи утврдивме дека во истите е опишано 
финансирањето на уметничкиот дел од работењето на установата, односно 
концертите во организација на установата како и дел од работењето на установата 
во врска со техничкото одржување на истата.  
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Притоа особено прашањето во врска со буџетот за плати на вработените се регулира 
тековно секоја година. Како резултат на ова, новите вработувања во рамките на 
установата и тоа во уметничкиот дел од работењето се регулирани како 
привремени вработувања, односно договорите на оваа група нововработени лица се 
продолжуваат секоја година во зависност од тоа дали ќе биде обезбеден доволен 
износ на средства за плати. Поради ова постои можност на крајот на секоја година, 
на овие лица да не им се продолжат договорите за работа и истите да останат без 
своето работно место. Нововработените лица во неуметничкиот дел од установата 
имаат добиено договори за вработување на неопределено време, со што истите 
имаат поголема сигурност на своето работно место. Со оглед на тоа што, за сите 
вработени во установата се применуваат одредбите од Законот за вработените во 
јавниот сектор, потребно е да се преземат мерки за надминување на начинот на 
вработување во уметничкиот дел од работењето..   
 
Дополнително на ова во случај на неодобрување на средства за плати во потребниот 
износ се создава и можност од намалување на активностите на установата и 
неможност за реализација на целокупната одобрена Годишна програма, со оглед на 
тоа што на дел од вработените лица во уметничкиот дел договорите за вработување 
нема да им бидат продолжени, што може да создаде и неизвесност во врска со 
понатамошниот развој и професионалното функционирање на установата. 
Постои потребата од усогласување на одредбите на Законот за култура со 
одредбите на Законот за буџетите во делот на изготвување и доставување на 
финансиски план за користење на одобрените средства на Националните установи 
од страна на Министерството за култура согласно член 37-г од Законот за буџети. Да 
се преиспита член 70-а со кој Министерството за култура и директорот на 
националната установа склучуваат договор за финансирање на годишната 
програма за работа на националната установа, со кој договор се применуваат 
прописите од областа на облигационите односи. На овој начин националните 
установи се изедначени со другите корисници (правни и физички лица) со кои се 
склучуваат договори за финансирање на проекти и не овозможува отчетно, 
транспарентно и стабилно финансирање на националните установи во културата.  
 

7.2. Со ревизијата утврдивме дека вработени во Националните установи5 
извршуваат и хонорарни работни обврски на наставни позиции во Факултетот за 
музички уметности Скопје кои се избрани во звање доцент и вонреден професор врз 
основа на Одлука за избор од страна на Наставно-научниот и уметничкиот совет на 
Факултетот за музичка уметност6 по предлог од рецензиона комисија. Со 
извршената продолжена ревизија во Факултетот за музички уметности Скопје 
утврдивме дека овие лица се избрани во наставно научни звања согласно на 
Законот за високо образование, но се ангажирани врз основа на склучени авторски 
договори односно со лицата не е заснован работен однос, освен за едно лице кое и 

                     
5 НУ Филхармонија на РСМ, НУ Национална опера и балет на РСМ 
6 Одлуки од 2011,2015, 2016 и 2017 година 
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покрај предлогот од факултетот со одлука на Сенатот на универзитетот7 е избрано 
како редовен професор со засновање на работен однос со што лицето и покрај тоа 
што не е вработено на ФМУ врз основа на погрешно донесена одлука на сенатот на 
универзитетот, го задржува звањето редовен професор доживотно.  
 
Вршењето наставно-научна дејност од страна на вработените во Националните 
установи не е во согласност со член 174 точка 1 од Законот за високо образование со 
кој е уредено: ,,Постапката за избор во наставно-научно, наставно-стручно, 
наставно и соработничко звање завршува со засновање на работен однос со полно 
работно време меѓу избраното лице и високообразовната установа. Работниот 
однос се заснова за времето на кое е избрано лицето”. Со овој член исклучок е 
направен само за лица кои се во работен однос со јавна здравствена установа и 
високошколска установа од областа на медицината кои високо-образовната, 
научноистражувачката и здравствената дејност ја вршат како неделива 
функционална целина со поделба на работното време во двете установи. 
Во донесените одлуки од страна на Наставно-научниот и уметничкиот совет на 
факултетот не се наведува дека лицата се избирани во звање насловен доцент и 
насловен вонреден професор како е предвидено со Закон за високо образование8 а 
не може да потврди дека изборот е направен согласно одредбата од законот каде 
изборот на насловно звање се врши на афирмирани научници, уметници и 
стручњаци од практиката, кои ги исполнуваат условите за избор во звања, а за кои 
нема слободно место за избор во наставно-научно звање на факултетот. Во 
добиените информации од ФМУ се наведува дека се спроведени постапки за избор 
на наставници без засновање на работен однос, независно од исполнетоста на 
работните места во систематизацијата, а како причина се наведува малиот фонд на 
часови и потенцијалот на искористеност, која е поврзана со бројот на студенти 
запишани на соодветната студиска програма. 
 
Исто така со ревизија на доставената документација од ФМУ за извршените 
исплати потврдивме дека сите лица избрани во наставно научни звања, а се 
вработени во Националните установи имаат склучено договор за изведување 
настава на факултетот со утврден надоместок за извршената работа кој се исплаќа 
за најмногу 14 (четиринаесет) часа изведена настава неделно, односно за најмногу 
56 (педесет и шест) часа месечно кој се исплатува како хонорар од сопствените 
приходи на факултетот за што не се бара согласност од Министерството за 
финансии и е значително понизок од висината на редовна плата која би се 
исплатила доколку се во редовен работен однос е поекономична за работењето на 
Факултетот.  
Од друга страна наставниците и соработниците кои се ангажирани на ФМУ, правата 
за плата и други права по основ на плата ги остваруваат во Националните установи 
согласно склучениот договор за работа на кои им исплатува плата за полно работно 
време и покрај тоа што дел од работното време од работен однос не се извршува во 
                     
7 Одлука број 02-427 од 05.05.2010 година 
8 Член 142 од стариот закон односно со член 182 од новиот Закон за високо образование. 
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Националните установи, што не е во согласност со член 116 од Законот за работни 
односи. Со оглед на тоа што согласно член 76-а од Закон за културата вработените 
во јавните установи од областа на културата имаат статус на даватели на јавни 
услуги во културата и за нив се применуваат одредбите од овој закон и одредбите 
од Законот за вработените во јавниот сектор со кој не е предвидено работниот однос 
на вработените во Националните установи да може да го остварат истовремено и 
како наставниот кадар и соработници на високообразовните установи, односно 
правото на плата и надоместоци на плата вработените го остваруваат за полно 
работно време во Националните установи. Ваквата пракса во работењето не 
обезбедува доволен доказ дека исплатата на платата во Националните установи за 
овие вработени лица, се врши врз основа на  реално одработени часови и присуство 
на работното место притоа во целост почитувајќи ги законски утврдените работни 
часови имајќи го во предвид дека според податоците за работните часови од 
приложените исплати за учебната година  2019/2020 вработените во Националните 
установи од 30% до најмногу 35% од полното работно време се ангажирани на 
факултетот. 
Потребно е да се преземат активности Директорот на НУ Филхармонија, 
Директорот на НУ Опера и балет на РСМ, деканот на ФМУ, ректорот на 
Универзитетот Св. Кирил и Методиј во координација со Министерството за култура 
и Министерството за образование и наука да извршат соодветна анализа на 
придобивките и недостатоците во поглед на хонорарното ангажирање професори 
на ФМУ а се вработени во Националните установи и согласно резултатите од 
анализата, доколку се утврди таква потреба, да се предложат соодветни измени во 
законската регулатива која ја покрива оваа област.  
 
7.3. Со цел да се обелодени оправданоста на ангажирање на вработени од 
Националните установи на две работни места од една страна и невработеноста на 
кадри од музичката дејност и сценско-уметничка дејност ги презентираме 
податоците кои ревизијата ги обезбеди од Агенцијата за вработување на Република 
Северна Македонија за бројот на невработени лица Уметници – со завршено средно 
и високо образование за музичка уметност што укажува на тоа дека невработеноста 
на оваа категорија уметници е висока. Обезбедени се податоци за невработени лица 
од групата Уметници – со завршено средно и високо образование за музичка 
уметност евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Северна, 
според возраст, степен и профил на образование со состојба на 30.04.2021 година. Со 
анализа на податоците констатиравме дека од вкупно регистрираните невработени 
лица уметници 52% се од групата Уметници - музичка уметност или 457 лица (со 
средно образование 214 лица и со ВСП 243 лица) и тоа од сите градови на државата 
(особено во поголемите градови).  
Податоците укажуваат дека во услови на голем број на невработени лица музичари 
инструменталисти, композитори, аранжери и др. кои се стекнуваат со соодветно 
образование а значаен дел од нив немаат можност стекнатите знаења и вештини да 
ги реализираат во остварување на културни вредности и права од работен однос.  
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И покрај определбите на Владата на РСМ за развој на културата во сите нејзини 
сегменти преку зајакнување на институциите, кадровски и инфраструктурно, 
согласно со европските трендови има потреба од преземање на конкретни  
активности насочени кон подобрување на вработеноста, односно намалување на 
стапката на невработеност на кадри од музичката и сценско-уметничка дејност со 
што ќе се осигура придонесот на културата кон остварување на стратешките цели и 
целите за одржлив развој9 (4.7) кои е насочени кон целосно и интензивно 
вработување и пристојна работа за сите (8.5), и да се зајакнат напорите за заштита и 
зачувување на светското културно и природно наследство (11.4). 

 
7.4. За остварување на националниот интерес во културата, од страна на 
Собранието на РСМ донесена е Национална стратегија за развој на културата во 
Република Македонија во периодот 2018-2022 година10, со која се утврдени 
среднорочни цели и приоритети за развој на културата и се утврдени 
организациски, финансиски и административни мерки за нивно остварување. 
Националната стратегија содржи и акциски план за реализација со дефинирани 
активности, динамика, носители на активности и проекции на буџетски и 
вонбуџетски средства, како и услови и индикатори за евалуација на 
спроведувањето на националната стратегија. Во Стратегијата е утврдено дека 
истата ќе се реализира преку годишни програми на Министерството за култура, од 
средства утврдени со годишните буџети на РСМ за областа култура. Во согласност 
со определбите и насоките утврдени во стратегијата за како основен стратегиски 
документ од областа на култура за период од 2018-2022 година ревизијата смета за 
потребно да го истакне следното: 
- Донесената стратегија со акциски план претставува солидна основа за годишно 

планирање на мерките за развој во областа, но не се содржани индикативни 
трошоци и јасно дефинирани индикатори, со вредносни и квантитативни 
показатели за секоја мерка одделно, поради што не се утврдени јасни 
механизми за нивно следење и оцена.  

- За следење на реализацијата стратегијата предвидено е Министерството за 
култура да формира работна група составена од претставници од 
министерствата и органите надлежни за нејзината реализација. Меѓутоа 
информациите добиени од страна на Националните установи11 предмет на 
ревизија не укажуваат дека се вклучени во работната група како органи 
надлежни за реализација на стратегијата и дека се преземени активности на 
годишно ниво за спроведување на мерките и изготвување извештај за 
успешност. Во информација добиена од страна на Министерството за култура 
се наведува дека работната група која била задолжена за предлог националната 
стратегија за развој на културата имала консултации за давање предлози со 
сите институции меѓу кои и од двете Националните установи но во работната 

                     
9 Цели на одржлив развој поставени од Програмата за развој на Обединетите нации како долгорочни 
развојни цели за периодот 2015-2030, 
10 Службен весник на Република Македонија број 81/2018 
11 НУ Национална опера и балет и НУ Филхармонија на РСМ 
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група не се вклучени членови од овие две институции.  
- Министерството за култура еднаш годишно треба да доставува извештај12, до 

Собранието на Република Македонија за реализација на активностите согласно 
со акцискиот план на националната стратегија. 
Стратешки приоритети кои се однесуваат на музичката дејност и сценско-
уметничка дејност: 
 

o кадровска и образовна политика во културата (4.10.2.), анализа на 
расположливите ресурси и на реалните потреби, како и проекции за одржлив 
развој. Во делот за остварување на соработка на МК со МОН заради 
усогласување на квотите за запишување студенти на студиските програми од 
одделни области во културата со цел постигнување усогласеност меѓу 
продукцијата на специјализирани кадри и потребите од нивно ангажирање со 
планот не се предвидени мерки за подобрување, временска рамка и 
индикатори за успешност на мерката. 

 

o деконцентрација на кадрите (во делот 4.10.4.),  воведување законски одредби 
што ќе ги обврзат општините да донесат локални стратегии за култура но и за 
овој дел во акцискиот план не се предвидени мерки за подобрување, нема 
утврдено временска рамка и кои се индикаторите за успешност на мерките. 

 

o Музичко творештво и музичко-сценска дејност  (6.3.), решенија и мерки 
усогласени со надлежните институции и асоцијации, што е опфатено со 
планот за спроведување на стратегијата за точка 3.3. и тоа: 

за 2018 година: 
- Преиспитување на потребата од нормативно регулирање на дејноста. 
- Ревизија на сите нови вработувања во установите и ревизија на 

правилниците за систематизација на работните места со цел 
усогласување на реалните потреби за квалитетно вршење на дејноста и 
создавање можности за нејзино осовременување и развој, утврдување на 
потреба и можности за формирање на мали оркестри и хорови во градови 
кои имаат факултети за музичка уметност. 

- Ревитализација и опремување на работните простории во Македонската 
опера и балет со адаптација на простор за хорска сала. 

 

за 2019 година: 
- Примена на мерките на децентрализација во единиците на локалната 

самоуправа преку стимулирање на основањето на камерни оркестри и 
хорови при домовите на културата и деконцентрација на кадарот во 
дејноста.  

- Преиспитување на функционалноста на аудициите и реаудициите и 
демократизација на процесот на одлучувањето. 

- Интензивирање на соработката на Македонската опера и балет и 
Македонската филхармонија со Македонската радио-телевизија. 

 

за 2020 - 2022 
- Унапредување на работата на камерните оркестри, хоровите, урбаните 

музички форми, современиот танц и др. 
                     
12 Член 9 алинеа 9 од Законот за култура 
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- Анализа на потребите од возобновување на Ревискиот оркестар и радио 
хор на Македонската радио-телевизија во насока на негување на 
мултимедијални проекти, поп, рок и филмска музика итн. 

- Континуирана поддршка на формите на современ танц и кореографија. 
 

За реализација на овие приоритети во рамките на планот за реализација  
предвидено е формирање на работна група од Министерство за култура, 
Македонската опера и балет и Македонската филхармонија во соработка 
помеѓу Македонската радио-телевизија.  

Имајќи предвид дека Министерството за култура согласно законот има обврска да 
доставува извештај до Собранието на РСМ за реализација на Стратегијата за развој 
на културата и активностите утврдени со акцискиот план потребно е МК да ги 
интензивира активностите за комплетирање и отпочнување на активностите на 
работна група која ќе биде составена од претставници од министерствата и 
органите надлежни за нејзина реализација и обезбеди остварување на утврдените 
приоритети и стратешки целите за развој на културата и целите за одржлив развој 
преку ревидирање на кадровската и образовната политика која го опфаќа музичко 
творештво и музичко сценска дејност, водејќи сметка на нивна застапеност на 
централно и на локално ниво.  

Со оглед на тоа што Национална стратегија за развој на културата во Република 
Македонија во периодот 2018-2022 година е усвоена од страна на Собранието на 
РСМ, надлежното собраниско тело да побара од Министерството за култура 
информација за статусот на реализацијата на оваа стратегија и во зависност од 
резултатите да побара од министерството забрзување на реализацијата на 
активностите кои се наведени во овој документ.  

7.5. Во контекст на претходно наведените точки (7.2., 7.3. и 7.4.) со кои се наведени  
поставените приоритети на Стратегијата за развој на културата во делот на 
кадровската политика и работата на оркестрите при МРТ се осврнуваме на 
состојбите во делот на Музичката продукција при МРТ во рамките на која за 
обавување на својата дејност согласно актот за организација од 2016 година13 биле 
предвидени седум организациони единици за: класична музика и хор, народна 
музика, народен и чалгиски оркестар, оркестар на народни инструменти, популарна 
музика,  Биг бенд оркестар и издавачка дејност. Со новиот акт за организација од 
април 2020 година за Музичката продукција не се предвидени организациони 
единици, а се систематизирани само 10 работни места, но со петгодишната 
стратегија за развој на МРТ донесена во март 2021 година се предвидува активирање 
на музичката и издавачката продукција на МРТ како еден од највредните делови на 
македонската култура и идентитет. Во стратегијата е наведен и профилот на 
кадрите14 кои се потребни вработување во Музичката продукција на МРТ кој 
согласно организационата поставеност е предвидено да извршува работи од 
                     
13 Врз основа на обезбедените акти од страна на Македонската радио телевизија  
14 инструменталисти, етно-музиколози, аранжери, музички продуценти, композитори, вокални 
солисти, диригенти, саунд инженери, музички продуценти, аранжери, тон сниматели и др. кадри.  
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областа на подготовка, изведба и снимање на музички материјали, производство на 
сопствена национална музика, и тоа забавна, класична, џез, народна, изворна и 
нивни обработки, со застапеност на музичката култура на сите ентитети кои 
живеат во земјата. 

 
Со цел реализација на поставените стратешките приоритети за развој на културата 
потребно е интензивирање на активностите за формирање на работна група од 
Министерство за култура, Македонската опера и балет и Македонската 
филхармонија во соработка помеѓу Македонската радио-телевизија преку 
спроведување на акцискиот план за развој во делот на Музичко творештво и 
музичко сценска дејност кој се однесува на анализа на потребните и 
расположливите кадровски капацитети во оваа област. Исто така да се имаат во 
предвид и поставените стратешки приоритети на МРТ, утврдување на вкупниот 
број на вработени и пополнување со потребниот профил на кадри со рамка за 
стабилно финансирање на Музичката продукција при МРТ кое е во насока на 
проекциите за финансирање на јавниот сервис, но и согласно член 60 од Законот за 
култура со кој се предвидува финансирањето на националниот/јавниот интерес во 
културата, со што ќе овозможи целосно враќање во функција на Музичката 
продукција на МРТ задржувајќи ја посебноста и квалитетот, како и можности за 
нејзино осовременување и развој со тоа и остварување на културните вредности на 
ниво на држава.  
 
7.6. Со Законот за културата се утврдуваат основите на културата како темелна 
вредност на РСМ, облиците на остварување на културата, начинот и условите на 
нејзиното финансирање и други прашања од интерес за културата. Со ревизија на 
националните установи се јави за потребно да се истакнат одредени прашања за 
доуредување на постојаниот закон, односно да се имаат во предвид во Предлог 
закон за остварување на јавниот интерес во културата и тоа:  
- Утврдивме дека поедини кандидати се вработени како приправници на 

работни позиции за кои согласно Колективниот договор е определен висок 
коефициент на плата, при што работното искуство кое се бара согласно актот за 
систематизација на работни места се потврдува врз основа на изјави и 
потпишани препораки од поранешни работодавачи. Имено со член 76Б од 
Законот за културата вработените од категоријата А за нивоата А5 и А6 треба 
да имаат до една година работно искуство. Барањето за исполнување на условот 
кандидатите да имаат до една година на работно искуство не е непрецизно 
уредено и претставува ограничувачки фактор во смисла на Законот за работни 
односи за вработување на кадри без работно искуство. Националните установи 
при спроведување на постапка за вработување на овие нивоа не бараат да се 
докаже дека кандидатот остварил работното искуство од работен однос, а во 
пракса се бараат препораки од поранешни работодавачи во вид на искуство во 
дејноста кое не е регулирано со законот и колективниот договор. Напоменуваме 
дека во рамките на НУ Филхармонија  пополнети се работни места во истата 
група на инструменти за кои е предвиден понизок коефициент на плата со 
вработени кои имаат повеќегодишен работен стаж на  истите позиции при што 
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не се преземени мерки за унапредување на овие лица и пополнување на 
упразнетите места со ново вработените лица.  

- Дополнително на ова Законот за култура во делот на член 76б дозволува 
вработување на лица со завршено средно образование во категоријата А во која 
се специфицирани вработени уметници од највисок ранг. Иако ваквата 
можност во законот е оправдано вметната со цел да не се оштетат етаблирани 
уметници со неспорни квалитети и долгогодишен работен стаж кои немаат 
формално академско образование поради тоа што во минатото таква можност 
не постоела, оваа одредба од Законот се злоупотребува и утврдивме дека на 
споменатиот конкурс за вработување НУ Филхармонија  има вработено две 
лица без формално академско образование за кои не може да се каже дека 
влегуваат во споменатата група на уметници. Како резултат на ова не сме 
уверени дека ваквите решенија во Законот придонесуваат за подобрување на 
квалитетот на работењето на високо професионален оркестар каков што е 
оркестарот на НУ Филхармонија .  

Министерството за култура да ја испита оправданоста на одредбата од член 76Б од 
Законот за културата и да предложи измена на законот со која ќе се елиминира 
можноста од злоупотреба на истата. 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година  
  

во 000 денари 

Опис на позицијата 
Образлож

ение 2020  2019 
     

Приходи  
   

Трансфери и донации 3.1.1. 92.400  90.637 
Вкупно приходи  92.400  90.637 

 
 

   
Расходи  

   
Тековни расходи  

   
Плати и надоместоци 3.2.1. 69.029  54.526 
Стоки и услуги 3.2.2. 4.850  7.516 
Субвенции и трансфери 3.2.3. 18.521  28.304 
Вкупно тековни расходи   92.400  90.346 

 
 

   
Капитални расходи  

   
Капитални расходи 3.3.1. 0  291 
Вкупно капитални расходи   0  291 

     
Вкупно расходи  92.400  90.637 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 

во 000 денари  

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
Актива          
Тековни средства     
Активни временски разграничувања 4.1.1. 10.748  9.338 
Вкупно тековни средства  10.748  9.338 

     
Постојани средства 

 
   

Материјални средства  4.2.1. 2.250.375  1.026 
Вкупно постојани средства   2.250.375  1.026 

     
Вкупна актива  2.261.123   10.364 

     
Пасива          
Тековни обврски     
Краткорочни обврски спрема 
добавувачи 4.3.1. 4.281  4.780 
Краткорочни обврски за плати и други 
обврски спрема вработените 4.3.2. 6.473  4.563 
Пасивни временски разграничувања 4.3.3. 3  3 
Вкупно тековни обврски  10.757  9.346 

     
Извори на средства     
Извори на капитални средства 4.4.1. 2.250.366  1.018 
Вкупно извори на деловни средства  2.250.366  1.018 

     
Вкупна пасива  2.261.123   10.364 
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ПРЕГЛЕД 

НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА  ЗА 2020 ГОДИНА 
   
    во 000 денари 

О  П  И  С 
Државен јавен 

капитал  Вкупно 

   
Состојба 01.01.2020 година 1.018  1.018 
   
Зголемување по основ на: 2.257.817  2.257.817 
Ревалоризација на капитални средства 5 5 
Корекции во тек на ревизија 2.257.812 2.257.812 
Намалување по основ на: 90  90 
Амортизација 90 90 
   
Состојба 31.12.2020 година                               2.258.745              2.258.745  
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l-lpe4nner: O4roeop na Hal1pr l4saeuraj 3a [3BpueHa pearaar,rja na QrnaHcrcKil r43BeuJran u peeuznia aa

ycornaceHocr n 2020 roA[Ha Ha HY OrnxapnnoHrja Ha Peny6araxa Ceeepna Maxe4oxrja - Cxonje

cMerKa Ha ocHoBeH 6yUer (603) 072O2L 05 06/L).

llourryaaxr,

Ha 4eH 1,5.07.2021, roAuHa Ao HY Orxaapmoxrja na PCM - Cxonje AocraBeHe Haqpr rseeu:raj aa

r43BprxeHa peer:raja xa QrxancrcKr t,t3BeuJrau v peBn3raja na ycor.flaceHoct sa 2020 roAilHa Ha HY

OrnxapuoHraja Ha PCM cMerKa Ha ocHoBeH 6yper (603) 01,202105 06/1.

Bo roqxara 4.2.1 ,[pxaaHHor 3aBoA Aan npenopaKa Aa ce BpurH npecMerKa n ucnnara Ha nnara Bp3

ocHoBa Ha peanHo o4pa6oreuu pa6orxu qecoBh H npucycrBo na pa6orxoro Mecro. Bo nacoxa Ha oBa

caKatule Aa ilcraKHeMe AeKa Bo paMKrre xa HY OrnxaprrnoHuja aa PCM nocrojar pa6orxr Mecra Kor

nopaAil nporparvlcxr nprqhHh He ce Aen oA, cocraBor Ha opxecrapor 3a KoHxpereH KoHqepr. flocrojar

ManKy My3l4LrKh Aena Kor ro BKnyqyBaar qenhor opxecrap H Toa ce Aena Ko14 He Moxe qecro Aa ce

r3BeAyBaar, nopaAh norpe6ara Aa ce peanta3hpa pa3Honrxa nporpaMa xoja *e 6ra4e np[MaMn]4Ba 3a

ny6nr,rxara. Oere apa6oreHh, Kora He ce noB[KaHr Ha pa6ora nopaAh nporpaMcKr4 npttqvHr HeMaar

o6apcxa 4a 4oaiaar xa pa6ora, Ho rMaar o6spcxa Aa h3BpruyBaar uHAr4BnAyanHa pa6ora co

noAroroBKa Ha Apyr nnarepujan h eex6aFbe, o,qHocHo oApH(yBaFbe Ha xoHAr4qr4cxara noArorBeHocr.

Bpa6oreHrare roa Moxar Aa ro npaBar h Bo AoMauHil yc,noBh. YcraHoaara He rr nphchnyBa

apa6oreHrre 4a ja Bpuar ceojara vHAABnAyanHa noAroroBKa Bo npocropx[Te na pa6oro4aBaqor, oA

nprq14Ha uro H14BHara pa6ora e cneqr$uvHa, npercraByBa KpearhBeH npoqec, xoj He e ycnoBeH oA

BpeMeHcHara paMKa. Hajroaennror 6poj Ha nrLla apa6oreur Bo ycraHoBara ce epa6oreHu Ha

HeonpeAe,leHo BpeMe h Aoxonxy ce Bpul4 rcnrara Ha n,flarara cnopeA peanHo o4pe6orexrre pa6ornr
qacoBr4, (e ce 4oae4eMe Bo curyaqrja, epa6orenrre Aa He 3eMaar nnara Bo reKor Ha rerHlaor nepiloA
Hora e 3aBpueHa nporpaMara Ha ycraHoBara, uroe cnporr4BHo Ha HfiBHhreAoroBopx aa epa6oryearoe,

3axoHor :a pa6orurre oAHoo4 h Ko.flexrhexhor AoroBop 3a Kynrypara. Baxehor HaqhH ua pa6ora moxe

Aa ce cperHe Bo chre KynrypHh ycraHoBr4 eo aennjaea h e npaKca ua pa6ora Bo crre cBercxx opKecrpt4.

Peny6rrxa Ceaepua Maxe4onraja, KaKo Apxaaa xoja ce crpeM[ Aa craHe Aen oA eBponcxoro cennejcreo,

Mopa Aa ru cneAHV eBponcxilre h caercxilre npaKch Bo oApeAeHx cBeph. Kynrypara, HaqilHilor Ha
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HeJ3XHOTO OCTBapyBabe, eAHocTaEHo He MOXe Aa Ce TpeTxpa A A3eAHayh CO Apyrxre npooecl,lu oA
ApyruTe rpaHRx Ha onuTecTBeHoTo x148ee]be.

Bo roqxa 4.2 Ha crpaHa 7 co HacnoB ycor,naceHocr co 3a*oHr4 r nponl4.4 oA Haqpr r.!3Beurajor 3a

x3BpuJeHa peer:uja Ha ApxaBHxor 3aBo.q:a peerauja xoHcrarupaHo e AeKa:

[ipaBunHxKor:a Qoprvrara u coApxuHara Ha jaBHxor or ac x Ha nprjaBara aa epa6orysare e r,,rrory
onur x caMo.ia nponxulyBa coApxlHara Ha .iaBHxor ornac ta ocHoBHl4 a Hr[oprvra r4ra ra Koh KaHAxAaror
rpe6a 4a rx noAHece ao nptjasara, a noHaraMouHara nocranxa oxoly epa6orysaft,ero co oBol
npaar,nHrx He e Aera,nHo paspa6oreua co ulro Ha pa*oBoAcrSoro Ha uHc'rvry\ujara My ce AaBaar
txr4por{t4 A}4cxpeqxoHr4 npaBa Bo nor,neA xa ua6opor ua KaHAxAar.

noHraraMy ce HaBeAyBa AeHa Bo oAHoc Ha ayAlaqljara :a apa6oryearse Koja ce peanla3rpa oA crpaHa
Ha koMxcxjara Qopaaupana oA cTpaHa Ha Axpexropor Ha xHcrxryqxjaTa, Bo npaBrnHx*or 3a ayAxqhla
He e nponxu,aH po* Bo Koj HaHAxAarhre ce noBxl{yBaar Ha ay4nLlrja x poxor 3a noAroroBRa Ha Aenara
npeAMer Ha aAyqlja, ry(y e npeABhAeHo noB!4xyBalbero Ha xaHAxAarxre Aa ce Bputa co o6jaeyaare
Ha noBut{ 3a ayAn\uja o6jaaex ta oT,nacHara ra6na eo uxcrrryqrajara r Ha ee6 crpaHara, a uMaj*,
npeABlA 4exa ce p6orl 3a Ha4BopeuH[ ,l4qa He ce npeABxAyBa cooABereH Haq]4H 3a A[pexrHa
xotvryurxaqllja co urro 6u 6rne [geecreH, cure npujaeexr Ka*ru$aru. o'a peB,3,jara fo 3at<ny9r1t1a oL
yBxA BO AOKyMeHfa\Aja n 3anacHt4qrre o4 xol,aucrjara 3a ayAxr.uia Ha xaHAuAar,iTe Ha flocranKara 3a
xoHXypcor 3a Bpa6oryBalbe npx L,To cMeraar AeKa tlMa pu314K oA HecooAeerHa uxQoprutlparocr :a
AaryMor Ha ayAlqxjara co uJTo He e o6e36e4eHa $ep xoxxyperr4r,rja rvrery KaHAlAarrre.

l4cro raxa ApxaBH(or 3aBoA 3a pear,sr.ia yera4en 4e*a ynpaBHlor oA6op Ha Hy oxnxapMoHrja Ha pcM

- Cxonje HeMa AoHeceHo axr 3a cnpoBeAyBarbe Ha nocranxa 3a peayAxrlxja Ha yMerH,r-lure oA
xareroprjara A ypeAeHa corAeHTT-n oA 3axoHor 3a xynrypara, a roa He Bo cornacHocr co qneH 36 oA
3axosor:a Kynrypara.

3axry,rHo co AeHor Ha Bpuerbe Ha peBu3xjara oA ApxaBHror 3aBoA 3a peBu3,,ja oA crpaHa Ha Hy
@unxapruoHr'rja He e cnpoBeAeHa nocran*a 3a peayAhqraja co xo.ia rpe6a Aa ce creAx e$exror Ha
yMerHxr.ltrre oA xareropfijara A uro He e Bo cornacHocr co snep 7l-x n 77-n oA3aKoiol3a Hynrypara i4

qneH 28 oA CraryTor Ha Hy OunxapMoHrja Ha pCM.

Bo oAHoc Ha norope yrpBpAeHara Qaxrrvxa cofioj6a, AplRaBHxor 3aBoA 3a pe8x3hja Ao Hy
orrxaptt,roxrja 4ocraByBa apenopxa co (oja ce Ha,noxyBa Ha Hy oxnxapMoHu.ia Ha pcM - Cxonje 4a rr.r

npe3eMe cneAHxTe MepHx ri axTllBHocTl4 Kaxo uTo cneAx:

- BO r(OOpAXHaqlja co MtrxrcrepcrBoro 3a xynrypa Aa ce rspa60ru xHTepeH aKT 3a nocrankara 3a

spa6oryearue na uoet epa6orexu novrryeaj(r ru Haqe,nara Ha qenocHa rpatcnapexruocr I $ep
xoHxypeuqrja mery xax4u4arure.

- 3a [3roryByBalbe, ycBojyBa]be t4 npuMeHa Ha uHTepHx aKTI BO OAHOC Ha CnpOBeAyBa[be Ha nocrarxara
3a peayAlqx.ia Ha epa6oreHrre.
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Bo oAHoc Ha roeKa 4.2 oA Haqpr [38eurajor 3a r43BpueHa peBr3xja Ha ApxaBHxor 3aBoA 3a pe8 3xja
Hy OxnxapMoHraja Ha PCM - Ckon.ie, Be H3BecryBaMe AeKa:

Ha AeH 07.04.2021 roAhHa Ha oApxaHara ceAHr|qa oA crpaHa Ha ynpaBHsor oA6op Ha Hy
Qrnaxpr.ronrja Ha PCM - Cr(onje, HanpaBeHa e [3MeHa x AononHyBa]be Ha npaBxnHuKor 3a

Sopruara h coApxrHara xa jasxuor orrac u Ha npr.iaBara 3a Bpa6oryBa$e Bo 3aBucHocr oA
(areropr4jara la HHBoro na pa6orroro Mecro 3a Koe ce o6jaByBa jaBHror ornac 3aBeAeH noA apx.

6p. 02 671/4 oA 15.11.2018 roA Ha.

Bo qreH 3 craB (1) oA npaBu,nHt..txor:a Qopr*ara la coApxxHara Ha jaBHror or.nac la Ha npxjaBara 3a

apa6orysarue Bo 3aBlcHocr oA xareropujara u Hl4Boro Ha pa6ornoro a,recro ce Ao.q,aAeHu ABa craBa Kox

tr'l a CaT:

, IpnjaaeHrre kaHArAarr no 3aspuyBabero xa jaaxuor ornac rMaar pox oA 21 AeH Aa ce noArorBar 3a

ayA Uxjara. HorHr.lor Mareprjan norpe6en 3a nonaralbe Ha ayAxqxjara, 3a cexoj 14HcrpyMeHr

noeALlHeqHo, RaHA!4Aarxre Moxar Aa ro no6apaar Ao5rjar Bo e,flexTpoHcxa $oprvra (no Mell AAV no
nar Ha cl4MHyBa$e oA cajT co 6a:a na no4aroqll) xnh Bo xaprxeHa Qoprvra (no4rarxyBabe Ha

r,ra-repn]ar or o4 Hororexara ao uucrryqr,ljara)".

,,npHjaBeH Te HaflAAAarn xot ja norvrtane aAMt4Hl4crparxBHara celexqrja 3a AaryMor l.{ Mecroro Ha

oApxyBatt,e xa ay4rqrjara, ocBeH npexy ornacsa ra6aa ta rHrepHer crpaHara xa utcuryqujara, (e
6r4ar u:aecrenr Ha HTBH Te eMafin arqpecl4 r reneQoHcxt 6poeau xott ce HaBe,4eHI Bo np,njaBara 3a

apa6oryaarse.,,

Co rope HaBeAeHxre r3MeHr x rqononHyBalba Bo npaBt,t,nHxxor 3a OopMara ta coApxl,lHara Ha jaBHrlor
or./rac h Ha nprljaBara :a spa60ryeare Bo 3aBxcHocr oA xareroprjara x H Boro xa pa60rroro Mecro Hy
@,,'rxaprironlrja Ha PCM - cKonje, nprajaeyaaruero r noHaraMouiHara nocranKa oxorxy epa6oryaa,bero e
pa:pa6orero Aera.nHo, onpeAereH e poxor 3a noAroroBKa Ha Aerara npeAMer xa ay4rqr.jara, a lrcro
raka yrBpAeHa e /qrpekrHa KoMyHxxaqxja co xaHAxAarxre xox ce nprjaBt,tne no ornac 3a epa6oryearse.

Ha AeH 12.05.2021 roAraHa, yO xa Hy eunxapaaoxr.ia ria pCM _ CKon.ie, AoHece HoB npaBxnHuK
3a norara$e Ha ayArqu.ia Bo Hy ernxapoHxja Ha pCM _ CKonje 3aBeAeH no( apx. 6p.02_1g7 /4
co xoj c.rerarvre 4eKa ce ucnpaBeHx :a6eneuxrre 4a4eHx Bo ror{Ka 4.2 oA Haqpr u3Beulrajor 3a
x3apueHa peBx3rja oA crpaHa Ha ApxaBHx[or 3aBoA 3a pe3Bxja.

Bo oAHoc Ha Aenor xoj ce oAHecyBa Ha peayAxqxja xa apa6orexure, caKaMe Aa ro r3BecrrMe
ApaxaBH or 3aBoA 3a peBx3rja AeKa Bo rex e rspa6orxa Ha rexcror Ha [.lpa.x,nHx*or 3a peayArq,ja x
AeKa no AoHecyeabe na rcrrrot (e ce
xareroprjara A yMerHxl-1t4.

cnpoBeAe nocranxa 3a peayAxquja la apa6orealrre o4

Bo HaLipr ra:aeura.ior 3a h3BpueHa peBn3,ja Ha cMerkara Ha ocHoBHl40T 6yr,rer 603 Bo Aenor 4.3.1
HOHcrarhpaHo e AeKa I438pUeH e 0r3x,{Kr4 nonrc Ha napxqHhre cpeAcrBa 6es 4a ce HaEeAe cocroj6ara
cnoireA anoeHr'1 Ha nap,n.rHrre cpeAcrsa eo 6rarajxara A v.,p,k ycornacyBabe Ha cMerxoBoAcrBeHara
eBLlAeHqrlja Ha naprqHrre cpeAcrBa r nocreAH,Te 6narajautxu r43Beurrau u 6a.xo,t4 .43BOA., Ha



cMerxlre co xot4 pacnonara cy6.ieKror. ce cor.nacyBaMe 80 Aenor AeKa e [3BpueH $u:rvxr nonl,lc Ha

napxqHxre cpeAcrBa 6ea 4a ce uaee4e cocroj6ara cnopeA anoeHr4 Ha napxqHfiTe cpeAcrBa oA npxqrHa
ulro He cMe 406rne raxea r,r xQoprvra qra ja v Bo uAHAHa ce o6ep:yaarvre roa Aa ro xcnpaEHMe. Meryroa,
cnopeA ,qoKyMeHraqljaTa co Koja pacnonaraMe, npoBepxBMe 14 yTBpAl4BMe AeKa e x3BpueHo
ycornacyBarbe Ha cMerKoBoAcrBeHara eBxAeHLlxja Ha napxqHrre cpeAcrBa ,l nocneAHlre lnarajau.un

3Beu.rral4 r 6axxoela x3BoA[ Ha cMerxure, oAHocHo canAoro xa 1000 - ]K po cMerka - peAoBHa

cMerKa Ha concrBeHara cMerka e xcro co canAoro Ha nocneAHlor 6auxoe u:eo4 6p.1,4g u x3HecyBa
198.929,00 AeHap[ fi ca.nAoro Ha 1010 - SnarajHa e ucro co canAoro Ha nocneAHror 6narajunvxn
x3Beuraj 6p.12 n n3lecyBa 44.871.,00 AeHap.

Bo Aenor 4.3.2. KoHcrarxpaHo e Aexa He ce eBuAeHT!4paHta nocrojaHr4Te cpeAcrBa Bo BHyneH r3Hoc oA
227.578 unjaAu 4exapr. Bo ruefyspeme fi3BpueHo e eBr4iqeHTt,lpa$e Ha My3l4.tkr4 ,1HcrpyMeHr,1

AoHaquja xa nrjauo Stainway oA Strabag, Brexa eo [3Hoc oA 8.315 raa.ia4u AeHapx u HeMarep/janH,l
cpe4crsa - xa6aaeH AeroBeH coorBep ,nyxa Bo x3Hoc oA 64.574,00 AeHapx.

Bo Aenor 4.3.4. KoHcrarlpaHo e AeKa e x3BpueHa cn,rrara Ha Oaxrypx 3a ua6aaeu norpouteu
mareprjan 3a uHcrpyMeHTu, 3a x[r[eHckr4 ycnyn4 u pa3H[ Marep jan[ Bo l43Hoc oA 4.293 \a^jaA|
AeHapx, npx uro Bo npfinor xou $axrypure Bp3 ocHoBa Ha Ko e t,l3BpueHa rcn,flarara HeAocracyB.
norKpenyBaqxa AoxyMeHTaqtaja (ucnparnrqa, np14eMHxqa, paSorHr Ha.n03x vntl Ap\tt Aoha3 3a

x3BpueHara ycnyra). 3a Ha6aBxa Ha norporuHxor mareprja.n Bo x3Hoc o4 2.819.964,00 cnparHl,lLla

nocro[ xaj oAroBopHoro nriqe 3a pacnpeAer6a ra norpou.rxxor Marepxjan n eo neryaper,ae xonraja oA

hcTaTa e npuxageHa Bo cMerKoBoAcrBo, Bo npxnor Ha oakrypara oA Apr[cr - o,lcremc.0,OOEI Cxorle
KaAe e x3BpueHa [cnnarara. ,lcro raxa, Bo rex e xoMnrerxpabe Ha 4oxyrvrexraqr,rjara (racnpartrqrare)

o4 <DMC 4ooer Cxonje:a x3BpueHu ycryrfi no AoroBop 3a qtacrelbe Ha AenoBHl4or npocrop r,1 carara Ha

HY OxnxapMoHxja.

Bo Bpcxa co ,lcn.narara Ha aBTopcKu AoroBopr4 3a xoHopapHx x3BeAyBaqH o4 semjara Bo BXyneH h3Hoc

oA 323 vnjaA4 AeHap[ e yrBpAeHo AeKa ucn.flarara ce Epuu rpynHo, 3a nororeM 6poj nnqa 6ea 4a ce

cneqlr$rqrpa rovHr4or l43Hoc Koj My ce rcnna(a sa cexoe aHraxxpaHo n!4qe noeAuHeqHo. Bo np,]Huvfl,

Hre npaKTrlxyBaMe ucnnarara xoHopapHxre ta3BeAyBaqx o,q aeujara 4a ja epuume Bpf ocHoBa Ha

cnxcoK Bo Roj 3a cexoj aBTop crol4 TogeH HeTo [3Hoc Ha aBTopcxt4or AoroBop. 14 3a oBaa xcnnara

nocrojar cnxcoqt4, BepojarHo ce pa6ot4 3a Hau nponycr t4 ttcrhre He ce npxxai.leHx co Oaxryp re.

[43Hocor Ha oBue [cnnar ce yrBpAy8a Bp3 ocHoBa Ha eBrAeHqxjara uro ja eo4u oAroBopHoro n14qe Jd

npl4cycrBoro Ha xoHopapHure x3BeAyBaqu oA 3eMjara. Ce cornacyBaMe co xoHcraraqujara AeKa Bo

npu,no[ He ce npxnoxeHu fi nornruaHr nperneAfi oA oAroBopHoro /lxqe u Bo I4AHuHa He EoA Me

cMerxa [cn.narara Aa ce Bpux Bp3 ocHoBa Ha OxHaHcMcHa AoKyMeHraqt4ja xoja (e 6laAe nolKpeneHa co

cooABeTHl4 AOXyMeHTU XaKO AOKa3 3a HaCTaHaTaTa ycryra ].nx cToxa.

Bo o,a,Hoc Ha roqxara 4.3.4 anuFjela 4, pe}V3qara yrEpA[na 4exa ra spa6oreHlre yMerHrqI nM ce

[cnnaryBa HaAOMeCT 3a fiOpt4cTelbe Ha concTBeHITe My3xqKt4 XHCTpyMeHTU 3a qerfile Ha

pa6oroAaBaqor, Kaxo fi Toa AeKa ce Ha6aByBa norpoueH Marepl4.ian 3a concrBeHI4Te xHcrpyMeHTh Ha

Bpa6oreH[Te, Bp3 ocHoBa Ha [lpaB]4nHrKor 3a HaAoMecrol-{|4 3a Ropxcrebe, oApxyBalbe Ha My3t'1tlx[re

14HCTpyMHer[ Bo ll4qHa concrEeHOCT X nOTpOUeH Marepuian. Bo Hacoxa Ha oBa caKaMe Aa nojacHhMe
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AeHa noTpourHr4oT MaTepx.ian He ce Ha6aByBa caMo 3a ,nl4qHxTe uHcTpyMeHTx Ha Bpa6oTeHxTe, ryxy u 3a

oHx Kol4 ce Bo ApxaBHa cocncTBeHoc1. cexoj My3x,]r(x t4HcTpyMeHT l4Ma AeroBti Ko]4 cO TeXOT Ha

BpeMero ri AorrorpajHocra Ha Kopxcrebero ce rpouar !4 Tpe6a Aa ce 3aMeHar (na np. xaj ry4a,lxr
r,rHCrpyMeHTy ce MeHyaaar Ko6nnr,\u, xa6uqu, xlrqu, qr4Bxx, crpyH14 Ha ryAanara, ce xophcrar pa3Hy

rerrHocl4 3a non[palbe ta oApxyBalbe Ha ApBoro, ce Kopl4crx xano$oHr4yM 3a nop,MaqxyBalbe Ha

crpyHr4Te :a no4o6ap aayx, xaj 4ysavxure [HcrpyMeHTx ce ta6aeyeaat ycxt4\u, nuc\u, Tpcxl4, xo]Klaqta,

Macxa reqHocrl4 3a qxcrelbe, noAaMaqKyBarbe I oApxyBa]be, pa3Hx r(pnx, xaj yAapHrre xHcrpyMeHTu

ce MeHyBaar xoxrte, meal6paHure r ce ua6aayaaar natxl 3a yAupalbe Kor rMaar pa3,nx!tHl4

toreMVHt4l TexrHa r npuMeHa x MHory Apyr!4 npumepra.)

Lienuor roj norpoueH Marep jan e norpe6eH 3a HenpeqeHo ,4 KBar rerHo Bpue$e Ha pa6orHl4re
3ap,aLr,1 Bo Aeror Ha opKecrapor. Bnpo,leM cexoja opraxraaqxoHa eAH[qa ao 6rno xo.j npaeex cy6jexr,
6e. pau xa adn,1 e oA npxBarHxor AAu oA ja,Hvlor ceHTop, Kopxcrx norpoueH Marepxjar. Bo
A4'tvHvl.'tpary|ar.vor Aen xaRo noTpoueH MaTepxjan ce Kopl4cTx xoMnjyrepcKa xapTxja, neHHana,
Mo/,r!4sh, pa3eH npr6op :a xeBTatbe u orxeBryBalbe, cruxepr, reQrepl A ctulcH norpouleH u
HaHLle/raprcKr r,rarepr.jal, Bo 4enor Ha opxecrapor norpouJeH Marepxjan, HeonxoAeH Bo pa6orara e
norpourHrlor marepujaa 3a My3t4r.rKxre xHcrpyMeHT[. Bo Hacoxa Na oea 6u caKa,ne Aa ce ocBpHeMe Ha
,r.neHor 40 oA 3aKoHor:a pa6orture o4uocr xoj aelu: ,, (1) Pa6oro4aaavor e AonxeH xa pa6orxnxor
4a rury o6e:6e4r pa6ora, aa Kojaujro crpaHure ce AoroBopxne Bo AoroBopor 3a Bpa6oryBalbe. (2) Axo
norlHaxy He e AoroBopeHo, pa6oro4aaavor Ha pa6orxrxor e AorxeH Aa My rta o6e:6e4u clrre
norpe6nr cpeAcrBa u pa6oren Marepxjan, 3a Aa Moxe HenpeqeHo Aa rx xcno,nHyBa ceoure o6apcxr I
Aa My oBo3Mox14 cno6o4en np[cran Ao Ae,noBHITe npocropux.

l.4r'ta)*u ja npeABrA norope qt,trupaHara o4pe46a, xaxo I Toa Aexa co AoroBopure :a epa6oryearue
pa6oro4aeavor ce o6ep:an 4a my o6es6e4u Ha yMerHxxor norpoueH Marepxjan, cMeraMe Aexa
o6e:6e4yean ero Ha norpotuHxor Marepxjan 3a My3HvKure uHcrpyMeHTt-r e onpaBAaHo.

Kaxo AononHyBaFbe Ha oBa, caxaMe Aa HanoMeHeMe AeKa MxHaacrepcrBoro 3a kynrypa, ceKoja roAxHa

,qocraByBa PeureHhe 3a npeBeAyBarbe Ha cpeAcrBa Kol4 ce oAHecyBaar Ha norpoueH r,,rareprjan :a
1\1y3xeHtrre uHCrpyMeHTfi Anv 3a Acnnala Ha xxpxja. oBHe cpeAcrBa, npeBeAeHr,! Ha cMerxara Ha Hy
orrxapnon[ja Ha PcM, Bp3 ocHoBa Ha raxBoro Pe[ueHxe, He cMear Aa ce norpouar 3a Apyra HaMeHa.

Bo oAHoc Ha ficnrarara Ha HaAoMecror 3a Kopxcrelbe Ha HcrpyMeHTx Bo ,rl4qHa cocroj6a xa
apa6oreurre, ycraHoaara nucMeHo tie ce o6parr Ao MxHucrepcrBoro 3a xynrypa u ABafa cAHAuRarA
o4 o6,racra Ha xynrypara, co qe, Aa ce r3Bprxx h3MeHa Ha pe,rreBaHrHara perynarxBa.

Bo Ae,or 4.3.5. KoHcrarxpaHo e Aexa Ha noqerokor ua 2020 ro4uxa npeHeceH,,, ce Heu3M]4peH
o6epcx, o4 2019 roAxHa Bo BKyneH x3Hoc o.q 6.765 u^jaAu r roa Brcl,lHara Na renaareHrre o6epcxu
xofl ce npeHeceH,' Bo 2020 roAxHa Ha cMer*ara Ha ocHo'Hl4.r 6yuer (603) [3HeCyBa 4.7go nnja}n
AeHapl4 !4 1'.985 tanja$y, AeHapr oA cMerxara :a camo$lrrarcrpaqxx aKTxBHocrt4 t4 Acrv.:e ce
noAMr{peH, ao rekor Ha 2020 roquaa np]' rxro 3a H,,BHO nOAMl.4pyBarbe ucxopxcreH,, ce cpeAcrBa oA
foA,uHara nporpaMa 3a 2O2O toAu*a. Er{ ca*ane 4a nojacttnae KaHo oAx npoqecor xa $rtaHcrparue
oA NlhHhcrepcrBoro 3a Kynrypa co qen Aa ce rE6erxar ue.jacuorru lr 4a ce 4o6ue noapeuHa npercraBa
3a u3BpL',,,eH'rre nra(ara ao e4xa Ha.neHAapcxa roAlHa. [4MeHO, H,ne (a(o xHcrxryquja an,n[xaq]4ure 3a
peanr'3r4palbe Ha nporpaMara ,{ ocraHarlre norpe6r 40 MxH!4crepcrBoro Ao Kynrypa r,, 40craEyBaMe
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HajAoqHa Ao 30.06 reKoaHara roArHa 3a cneAHara roAuHa. 14HoopMaLlujara, oAHocHo foAuulHl4ol

Aoroaop 3a $uxarcrparue co xoj 6yr;er pacno.naraMe.la 4o6r.rsame HexaAe Bo Meceq Mapr, na Ayprl
anp[n, uro e MHory AoLlHa 6u4ejriu 4o rorau ge(e xMaMe peanx3[paHo Hexo,nKy KoHqeprh t-l peanHo

ce coorryBaMe co noreuxon4t4 Bo HenpeqeHo peanx3xpalbe Ha nporpaMara nopa4lr ueo6e:6e4eura
napr4qH14 cpeAcrBa. Co 4pyru 36opoBH, M 14 Hl4cre pcrBoro 3a Ky/rrypa cBorre o6Bpcx14 3a o6e36eAyBalr,e

Ha nap['.{Hr4 cpeACTBa Kota npou3neryBaar oA t'oAr4 rx H l4or AoroBop 3a $utaucNparue He rr noKpl,4Ba Bo

rexoBHara roA[Ha, ryxy roAr4Hx HaHa3aA peAoBHo ocraHyBa HeficnnareH Aen Koj ce npe$p,ra oo

HapeAHara ro.o,,4Ha r oBue cpeAcrBa 6lrne ucxoprcreu[ HaMeHcKt4 ga nla(aroe Ha o6apcxlre o4
roA[Hara 3a xoja ce o6es6e4etr. 3Ha,{x, Bo rexoBHara roAxHa Hre tajnpao 4o6uaarrae cpeAcrBa oA

MuHucrepcrBoro 3a Kynrypa u:ro se 6ule ucnnarevr no ocHoa Ha roAl4ulHt4or AoroBop 3a

Qrxaxcuparse oA nperxoAHara roAxHa, noroa 406uaame 4en oA cpeAcrBara npeABrAeHx 3a rexoBHara

rcAuHa v peAoBHo cexoja roAuHa ocraHyBa Aen xoj He Hr e xcn,qareH no AoroBopor u ce npeQpna ao

HapeAHara ro4uxa. Moxe6r 3apaAr oBa npeneBalbe Ha cpeAcrBara ce co3AaBa norpeueH BneqaroK

AeKa Hl4e HeHaMeHcxr4 xopxcTuMe cpeAcTBa oA TeKoBHa roiq,l4Ha 3a noxpa4Barbe Ha AonroBr oA

nperxoAHa roAxHa. AeKa Haal4cruHa HaMeHcKl.| rt4 TporxxMe cpeAcrBara, peAoBHo Ao M r,r H y crepcraoro
3a Kynrypa AocraBysaMe r3oeura!4 norKpeneHx co Qaxrypx, AoroBopx, v3lo4t4 u 4pyra norpe6ua

AoKyMeHraquja.

Bo norneA xa aa6ereurxara oA roqxara 4.4.1, a^AHeja 1, xoja ce oAHecyBa Ha Ha6aBXa Ha norpoueH

Mareprajan 3a My3r4rrRx xHcrpyMeHrx 3a 2020 toAAHa, npeA ce 6u caxane Aa [craKHeMe AeKa

xouKypeHq[jara 3a oBaa Ha6aexa e MHory taaaa, 6ugej*u Marepxjanure xor ce 6apaar ue ce

npo3l4BeAyBaar Bo ApxaBara, ryKy t4crfire Mopa Aa yBe3ar oA crpaHcrBo, a Aen oiq, H[8 ce npaBar rl no

Hapaqxa AhpexrHo Bo 0a6puKyre. OA oBaa npxvxHa I a u nopaAu $axror uro na3apor 3a aaKoB Br4A Ha

croxa, Kaj Hac e MHory maa, ao Peny6nuxa CeBepHa MakeAoHxja nocrojar BXynHo 4 npaBH cy6jeKrn

xol4 Moxar Aa [u tacnonHar 6apauara oA TexHuqKure cnequ$rxaqrr. Aen oA oBxe npaenra cy6jexrr

Boonuro He ce Hu ja8y8aar Ha jaBHxor orrac, Be(e co roAxHh HaHa3aA. Bo oAHoc Ha HeAe,,rr14Bocra Ha

jaaHara ua6aexa, npeA BoBeAyBalbero Ha CoBeror 3a jaBHl4Te Ha6aBKr, oBaa jaBHa Ha6aBXa ce npaBeue

BO eAeH Aen, [lO 4a4eXU HaCOKr4 OA CTpaHa Ha cOeerOr, Xa6aeXara ce npaEeuJe Bo 14 Aena, oAHocHo

oHonxy AenoBH Ho/rxy rxro uMa rpyn[ Ha [HcrpyMeHrx. no yxuHyEa]beTo Ha coBeror 3a .iaBH re

Ha6aBxx, a Bo KoHcyrraquja co npaeHure cy6jexru xon Moxar .4a ia uaspuar Ha6aBKara, Haxo ,1

xcTpaxyBaFbeTo Ha na3apoT xoe ro cnpoBeAe ycTaHoEaTa, 6erue yrap4exo Aexa HalqenlcxoAHo e

Ha6aBxara Aa ce noAe,n Bo rpx rpynx, 3apaAu cnxqHocra Ha Marepujanxre uro ce 6apaar :a

oApeAeHx rpynx Ha xHcrpyMeHTu, KaKo x nopaAx $axror uro xa roj xavun Moxe Aa ce nocrl4tHe

noAo6pa qeHa. l4MeHo, rpynara ryAailt4 ce cocrol4 oABuon[Hvl] Bt4o,nl4, BxonoHqe.na r xolrpa6actl. Crre

oBue xHcrpyMeHr[, Kopl4crar xcr rrn Ha norpoueH Marpujan, (oj ro npo]438eAyBaar ucrl4 Qa6pr'rxr.

Kora Ha6asxara 6eu:e no4eneHa Ha 14 Ae,4a, AoroBopHl4or opraH 6eue 4oee4eH eo curyaqrja 4a nlaxa

noro.neMa cyMa, 6l4Aej(r Aen oA AenoBt4re 3a ryAaqfire ru Ha6aByBaue eAeH npaBeH cy6iexr, a

ocraHarror Aen Apyr. Ha oBoj Ha'{xH, exoHoMcK[Te oneparop, Ao6rBaar noMa.n nonycr ]'1nh He

Ao6xoaar nonycr Boonuro oA crpaHa ua Qa6puxara. Co carvtoro roa 14 qeHara Koja .ia Ao6'Ba Hy

OxnxapMoHxja e noB[coKa. I4cra e curyaLl jra x Ka.i AyBaqxre.

6



Bo 2019 rogrna, 6lrlo o4nyleno Ha6aBxara Aa ce cnpo8eAe xaxo HeAe.n,nxBa roxMy oA oal4e npfiq Hh.

H.l roa He 3HaLih Aexa nocranxara xe 6llaa rpaxcnapeHTHa, a AononHxre,nHo Ha oaa co Ha6agxara ao
2019 ro4hna xMa 3aulreAa Ha cpeAcrBara H roa Bo [3Hoc oA 410.200,00 AeHapra 6ea AAB.
Bo rexor Ha nocran(ara, He 6[no nocraBeHo Htary eAHo npaualbe Bo oAHoc Ha cnequQrvuocra ta
TeHAepckara nocranKa, HAry 6tna xcxaxaHa rpxxa oA crpaHa Ha Hexoj exoxolrcxu oneparop Aexa
nocran(ara He 6rna rpaxcnapeHTHa, HHry Aexa ce orpaHrqyBa xonxypexqujara co roa uro Ha6aBxara e

HeAerr 14Ba.

3a pa3nx(a o4 2019 ro4rna, Bo 2020 roAAHa nocraBeHo e npauabe oA eKoHoMcKt4 oneparop, Bo

norneA Ha AennlBocra Ha Ha6aaxara x Bo norneA Ha npoiqon*{yBabe Ha poxor 3a xcnopaxa Ha

norpolUH,lor r,,rarepujal Ha fiHcrpyMeHT Te. Bo qeaocr 6une nprQareHlr :a6eleutxrre Ha exoHoMcxt4or

oneparop, co ur-ro jacro h HeABocMucneHo ja uma no4eleuo jaeHara Ha6agxa Ha 3 Aena r roa:

Aen 1: TyAaqxx rrcrpyneHrr u xapQa

Aen 2: AyBaqRla ,4HcrpyMeHrx u yA[panKu

Aen 3: AyAuo on peMa

Cor,lacHo Bauara 3a6e,neu:Xa 3a ynaryBabe Ha rproBcxa Mapxa co 36opor ,,v1nv exsuaanexr,,, Be

ue$opnrpanae Aexa eo Ta6eatre xor e norpe6xo Aa ce nononHar oA crpaHa Ha EKoHoMc([Te
oreparoprl x ce cocraBeH Ae^ oA TeHAepcxara AoRyMeHraqxja, crou 4ypu r sace6Ha KonoHa co Ha3hB

"nony4eH exB,4BaneHT 14 KapaKTepucrt4x]4", Bo paMX[Te Ha oBaa KonoHa, exoHoMcxure oneparop]4 ro
3aI uy8a.ne eKBrlBareHToT UlTo ro noHyAxne.

CMeraMe AeRa Bo oBaa nocranKa 8o qenocr e ultuealerrrpan 3axonor sa jaattte xa6aexu u Haqe,noro
Ha rpaHcn apeHTHocT.

Bo oAHoc sa :a6enetrxlrre oA anrHe.iara 2 oA hcrata rovxa, xoja ce oAHecyBa Ha nocranKara 3a
o6e:6e4yaarue Ha AenoBHx npocropt4x, Be lrxeopmrpame AeKa npBuqHara nocran1a e noHuuJreHa
nopaAx coMHeBalbe AeKa AoroBopor rie 6r,r4e x8arlrerHo t43BpuJyBaH. l4MeHo, Bo rexHrqKara
cnequr$rxaq,ja ce 6apa 12 u3Bp,rxrerr (ruqa) ra roa Ha 3 no3xl-r,xr4 no rpo.jqa n:epurrea, r no 1
3a[4eHa Ha IcTfiTe.

noHyAeHara qeta no e-ayxqljara e ApacruqHo HaManeHa Bo oAHoc Ha ['lpBr4.rHo noAHeceHara x roa oA
3.199.920,00 AeHapr Ha 1.567.960,80 AeHapl.i Bo oAHoc na rajnoaornuor noHyAyBaq.

Hora (e ce noAen,4 ucrara, oAHocHo 1.567.960,g0 AeHapi4 Ha L2 n3Bpu.rena, ce 4o6rea u3Hoc oA
130'663,33 AeHap,4 Ha MeceqHo Hrl,o nru 10.ggg,61 AeHapx Hero x3Hoc no epa6orer/u:apur4re.n, uro
e AareHy noA M14HrMarHara naara, 6ea 4a ce xMa npeABxA u sa Quxaxcucxa xophcr Koja rpe6a 4a ja
o6e:6e4ra exoHoMCK|4or oneparop.
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Co caMoro roa, caxaMe Aa yxaxeMe 4exa pa6orara Ha AoroBopHxor opraH Hy <DraxapmoHuja xa
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cero roa, Hu roaoph 3a coMHex AeKa AoroBopor (e 6r.qe ao qenocr x xBarrrerHo raepurex. [lopagn
TOa, Ce HanpaB[ noHxuryBa]be Ha nocTanxaTa, a He co qen Aa ce HapyuJx I er[Mr4Hr.1pa

KoHKypeHqxjara.

Bo ropeHaBeAeHara nocTanKa, xMaue rpu ExoHoMcKt4 oneparop14 - noHyAyBa,l,1, Ko,, ja ,lcnonHy'a
Texxn,rxara cneqraQraxaqr.rja r TexHx,{Kara r ['lpo$ecuoxalnara cnoco6xocr.

Bo o4xoc Ha roa Aexa npx noBTopeHara nocranKa, noAHeceHu ce ABe noHyAr4 oA Kox eAHara noHya.l
6eue or$paera nopa4u 6mau nponycl4 Bo norreA Ha AocraBeHara AoKyMeHraL{t,lja.

Bo norneA Ha yc.floBlre t,t KplrepuyMt.tTe, co curypHocr rBpAxMe Aexa tacrxre He ce orpaHfiqyBaL.]Rx,

6u4ej(ra so rexor Ha nocranxara He e nocraBeHo Hxry eAHo flpauJabe Bo oAHoc Ha nocraBeHrlre
RpxTepxyMu vt YcnoBA.

Comacso ga6eneutxure oA ro,lxara 4.4.2 Bo o,qHoc Ha nocranKara 3a ABxoHcKx 6uaerv v, Xorenci{o
cMecryBabe, 3a HeAocrxr Ha AoxyMeHT Te 3a AoxaxyBa$e Ha rrqHara cnoco6socr, (aKo x 3a

AoKyMeHTh xot4 ce co pa3rxqHa 4ara, 6r caxa,ne Aa HanoMeHeMe AeKa E.nexrpoHct(l-|ot cNcreu aa jaauu

Ha6aexr e ycornaceH co c,lTe A[pexrfiBr Ha Eeponcxara yH ja u eAHatu ee(e nprxareuure AoKyMeHrrl
oA crpaHa Ha EKoHoMcR!4Te oneparopl,l, KaKo 14 Ha AoroBopHl4or opraH, ce xp,lnrrpaHx I tcrl.lre He

Moxe Aa ce 6pruar. Co oBa, AoroBopHxor opraH, Ht4Tr4 Moxe nqa 6pr,rLue AocraBeHu AoKyMeHTx, Hr{Tr4

xcrrre Aa r MeHyBa co Apyrl4, Kaxo uro e HaBeAeHo Bo oBoj Aen oA Haqpr x3Beurajor.

Cmerarue Aexa ApxaBHlor 3aBoA 3a peeutuja, no cryx6exa AonxHocr rpe6a ga ce o6parure 4o
Etaporo 3a jaeHr na6aexu r AeranHo Aa ce ]4crpaxr cny,{ajor 3a HeAocrur Ha oApeAeHx AoxyMeHTt4,

6ra4ej*r.r 6r.rporo 3a jaBH[ xa6aexr e LlCK,nyqHBO HaMexHo 3a EnexrpoHC(4or o4creM 3a jaEH

Ha6asxn 14 npo6remure, cla6ocrnre I HeAocraroqlre co (ota ce cooqyBa ucrr4or.

tlopa4u cneqrQnqHocra Ha Ha6aBxara CepBxcrpa$e Ha MauJnHcxa cala n rejruuo oApxyBaFbe co

3aMeHa Ha Ae.noBx, oA roilKara 4.4.3., HanpaBeH e nponycr Bo TeHAepcxara AoxyMeHraq la Bo oAHoc

Ha 6aparuero 3a yc.noBllTe xor ce norpe6uu 3a xaa/r]4TerHo x3BptiJyBabe Ha yc,nyrt.tre, a ce co qen

HopmanHo $yHxquoHxparbe Ha ycraHoBara.

Bo reHAepcxara AoxyMeHTaquja ue 6eue npe4su4eua aaropusaqr.ja Ha eKoHoMcxr4or oneparop AeKa e

oBracreH 3a cepBxc 14 oAplKyBabe ILC (lce Loop control) control and automatic system - ABroMarcKa

noBp3aHocr, Fafco SA lce storage - 6aHxara Ha cry4 r Emicon AC brine chillers / heat pump'CxcreM Ha

naAelbe-qxnep.

norpe6ara oA gaxoe cepr[ovKar npou3,neryBa o4 cnequQuvtocra Ha fo.neM[Te crcreM]4 3a naAeLbe Kal

AoroBopHuor opraH cep[o3Hxor npr{cran KoH oApxyBatbe Ha }4crl4or. [lopa4r roa, f']ocranxara e

noHuureHa u noeropHo o6.jaeeHa co Aono.nHyBarue Ha ropeHaBeAenara asropN:aquja.

noro,neMxor Aen oA ycnyrara ce oAHecyBa Ha OApxyBabe Ha nocrojHara Mau,|HcKa ca.na fi nopaA[ roa

He e np ApyxeHo co a6opor EKBhBaIeHT, AOAeXa 3a OCTaHaTrre pe3epBHt4 AeroBx Kol4 Ce HaBeAeHrl Bo
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TexHreKara cneulaoxxaqxja, He Moxar Aa 6lr4ar exauaalexrHx, ryky Mopa 4a 6ngat uctu x cooABerHx

Ha qenoxynHror cl,lcreM Ha Maurrncxara cana, Bo cnporueHo AoroBopHr4or opraH Moxe Aa ce cooqr co
Hecor,reALlB14 nocneArqy Kol4 Moxe Aa ro napyuar QyxxqxoHrpalbero Ha qenoxynHuor cl4creM.

Bo oAHoc Ha ly'3jaBara 3a cyA!4 p Ha xHTepecr, Ha xoja ce HaBeAeHx crre qreHoB!4 Ha KoMucu.,ara 3a JH, a

e norn14u]aHa caMo nperce,qare,nor Ha KoMl4cxjara 3a JH, Be x3BecryBaMe Aexa nopaAx HeAocrl4r Ha

ErexrpoHcxr nornficr - roxexr, l4:jaaara Bo erexrpoHcxa QopMa ja nornruyBa caMo nperceAarenor,

AoAeka chre ,lrenoar ja nornxuyBaar Bo xapTleHa OopMa x hcrara e Ae.fl oA,qoclero Koe ce BoAx

naparlerHo Bo xaprreHa $orupa xaj AoroBopHl4or opraH Hy <Durxapruoxu.ja ua Peny6anxa CesepHa

Nl a KeAoH hja - CKonje.

flpirroa cne-raue Aexa ycrroBHTe 3a oep x rpaHcnapeHTHocr ce nocraBeHr Bo qe/locr, ceRaKo Bo

oEo,nxaBa MoxHocr (onxy ulro Ao3BonyBa cnequQrvHror crcreM Ha MaLr!4Hcxara calla.

Hy OunxapMoH ja Ha Peny6nuxa CeBepHa MaxeAoHlaja - Cxonje, xaKo AoroaopeHo opraH, nprl

cr'rpoBeAyBaFbero Ha nocranKlre uMa ToneMx 3aureAu, ce uMnneMeHTxpaar Haqe,nara Ha 3aHoHor 3a

laBHr. Ha6aBXx, a co qen Ha:arure4a xa $txaxctacKxre cpeAcrBa.

BoIoqkara 7.2, RaAe e HaBeAeHo AeKa Bpa6oreHu yMerHxt4x Bo Hy OxnxapMoHrja Ha PCM, xoHopapHo

pa6orar n Ha OMy, npla roa npaBoro Ha n.nara x Apyrx HaAoMecror-{r ro ocrBapyoaar Bo Mar[qHara
ycraHoBa, cakaMe Aa HanoMeHeMe AeRa Aocera He ce cnyqxno Aa taMa Konta3taja Ha pa6orHtare o6Bpcxu

npr ta]tspuryBabero Ha Ht,lBHrre pa6orHx 3aAa.]u Bo ycraHoBara h HuBHr4or aHraxMaH Bo paMKrre Ha

Myihexr.lre yq nlaujra r Qaxynrerr Bo 3eMjaBa. Bo Hy Or4rxapMoHl4.ia Ha PCM, Kako eAuHcTBeH

cirrvr$orrcxu opxecTap Bo ApxaBaBa, ce epa6orexr BpBHx My3xqap[, e4nra o4 naj4o6praTe Bo Hr4BHr-lTe

pereBaHrHl4 rpyn14/ oA oBaa npxqrHa cMeTaMe p,exa [ckycTBoTo r{ 3HaebeTo (oe ro r4MaaT My3[qapxTe

epa6oren,1 Bo Hy OxnxapMoHxja Ha PCM e oA orpoMHo 3Haqerbe 3a hAH]4Te reHepaqxx x 14croro e

norpe6Ho 4a 6r4e n pereceuo.

Cexaxo ao Hacoxa Ha oBa, Hy OtanxapMoxraja xa PCM e orBopeHa 3a copa6orxa, co qen x3Haot'abe Ha

pe ueHhe Ha oBa npauarbe.

Bo oAHoc Ha roeRara 7.6 oA Haqpr x3eeurajor, oA crpaHa Ha peBu3ujara yrBpAeHo e AeRa noeArHta
xaHAr4Aar!4 ce apa60rexlr xaxo nprnpaBHl4qr ta pa60rxu no3xqufi 3a Kore cor-nacHo RonexrrBH or
AoroBop e onpeAeneH eucox xoeSrqueur Ha nrKara, npr uro pa6oruoro 14cxycrBo ce norapAyBa Bp3

ocHoBa Ha u:jaar lr notnuutaHH npenopaxx oA npaHeuHx pa60ToAaBaqx. Bo Hacoxa Ha o8a caxaMe Aa
nojacHxMe AeKa norBpAyBalbero Ha pa6orHl4or crax Bp3 ocHoBa Ha eer4erqujara Bo AreHqrljara 3a

apa6oryaaroe,:a oare pa6orlN Mecra, He e Bo3MoxHa, 6r,r4ej(ra e4rancreeHn AHcruryqut KaAe uro
Moxe Aa ce creKHe n,nareH crax oA oBaa o6racr ce opKecrpure Ha Hy QrnxapMoHxja ,l Ha Hy onepa x
6a,ner, Kor,1 3a xan noA,nexar noA rcra 3axoHcKa perynarr8a. 04 oaaa npuvr.lHa nprHyAeH14 cMe Aa
np!a$a(aMe norEpAx Aeka KaHAxAarXTe XMaar rcKycr8o co cBHpeFbe Bo Hy onepa, a yure nonouro Bo
noMan14 opKecrpfi AnA Aet<a 6une npoQecoplt Ha xoHxperHuor l4HcrpyMeHT. co cera AonxHa noqhr KoH

',oMa,flrre 
opxecrpx lr npoQecopure Ha IHcrpyMeHTH, Ho rax'ara AejHocr e pa3nui.]Ha .n HecnoxBa co

aKrr,BHo caHpe$e ao cllrSoxr.tcxr.r opKecrap. UlTo ce oAHecyBa Ao yHanpeAy'a |bero, Teulxo e ,qa ce

9



36opyBa 3a yHanpeAyBatbe Ha Bpa6oreHl4re Bo opKecrapor, l4croro e otpaHxqeHo, a 3a oApeAeH14

no3taqxx e pe'{xcx 14 HeBo3MoxHo, nopaAr AonxxHara Ha pa6orH or oAHoc u Manlor 6poj na pa6orHr
Mecra. My3xqapl4re Ha BoAeqxxre no3u\uu, ac-tvre ru 3aApxyBaar Ao Hl4BHoro neH3l.|oH 

'1 

pabe, co ulro
ce oHeBo3MoxyEa yHanpeAyBarbeTo Ha ApyrrTe My314'{apx.

Bo anxHejara 2 oA ucrara roqHa 7.6 oA Haqpr la36eurrajor, AaAeHx ce HacoK!4 Ha MhHl4crepcrBoro 3a

xynrypa Aa ja ucnura onpaBA,aHocra Ha ilreHor 765 oA 3axoHor 3a (ynrypa, co Koj re Ao3BonyBa
spa6oryaare Ha nuqa co 3aBpueHo cpe4xo o6paaoaaHle Bo HajB!4coxara xareroprja Ha yMerHxr-114,

oAHocHo xareropujara A. Bo Hacoxa Ha oBa caxaMe iqa AoAaAeMe, AeKa oA MoMeHTor Ha cranyBatbe Ha

c}l,na Ha ]43MeHrre Ha 3aKoHor 3a xynrypa Bo 2014 toAta{a, xora 6eue ,3BpueHa norope cnoMeHarara
[3MeHa, Hy Ornxapuoxrja Ha PCM uMa pear!,lpaHo Bo MxHxcrepcrBoro 3a xynrypa, n[cMeHo fi ycHo,

Aexa xcrara e urerHa 3a hAHt4Hara Ha opKecrapor x r4crara e xenptsararsa 3a ycraHo8ara. ,4Maj(H

npeABxA AeKa o4pe46ara oA qneHor 766 ocraHa Ha cuna, Hy @unxaprvroxrja xa pCM, Hemaue ia:6op,

ocBeH Aa.ia npxMeHyBa Bo nocranxxre 3a epa6oryaarue Ha yMerH[qx oA xareropxjara A.

Bo norneA Ha roqKara 4.L.2 u 4.2.4. oA Haqpr r:aeurajor 3a x3BpueHa peBta3xia Ha gNHarcrcxr
u3aeuJTar x pe8x3xja Ha ycorraceHocr za 2020 ro4nta Ha Hy oxnxapMoxrja xa pcM - cMerKa Ha

nphxoAx ocrBapexr o4 caruoSuxaHcu paqKr axr4aHocrl (787) 07 2O2j,05 06/2, no.jacuyaaMe Ae(a
nocrojar HeKonxy oM.y(t4 co xox ce yrBpAyBa qeHara 3a rrxajrvryearre Ha npo0op Bo Hy
Ornxapaaoxraja Ha PCM, xou 6ea 4ocraeeHu Ha yBxA Ha peeuatjara. Bo norne4 Ha nruaHr,,re
npoqeAypx, r4craKHysaMe .q,eKa Ha ceAHxqaTa Ha ynpaEHxor oA6op koja ce oApxa Ha AeH 07.07.2021
roAxHa, oA crpaHa Ha ynpaBHlaor oA60p Ha ycraHo8ara 6eu:e yceoex l-lpaeuaxux 3a nocranxara 3a

x3AaBalbe ao 3aKyn Ha npocrop Bo Hy QxnxapMoHxia xa PCM. Bo norneA Ha Bt4cl.1Hara Ha 3aRynor, no
xoj 6na us4aaar npocrop 80 ycraHoBara, u:jaayaaue Aexa cxryqeHure AoroBopx 6ule u:pa6oryaauir
Bp3 OCHOBa Ha npeTXOAHO AOrOBapalbe AAery nOpaxeutroT ArpexTop Ha ycTaHoEaTa I opraHx3aropuTe
Ha HacraHxre. Bo xAHHHa, paxoBoAcrBoro Ha ycraHooara (e ce 4pxr,r Ao npoqeAypxre x qeHr4re

yrBpAeHu Bo cfl oMeHaTxoT npaBl4,nHxK.

Bo oAHoc Ha ocraHarxre 3a6eneulxl4 xor.{ ce HaBeAeHh Bo Haqpr - x3Beurajor :a u:aputena peBll3ria Ha

$uraxcucxr r3Beurrala u peBu3[ja Ha ycornaceHocr sa 2020 ro4rana Ha Hy QxnxapMoHxja Ha

Peny6araxa CeBepHa MaxeAoHhja - Cxonje cMerxa Ha ocxosex 6yqer (603) 01 2021 05 06/1,),

ycraHoBara (e npe:elue cooABerHx Mepxv x AeicrBxja 3a AoHecyealbe Ha cl4re norpe6H[ nrluaHr

npoqeAypr4, Raxo x (e nocTanl4 no AaAeHrre 3a6e.neuxx x ynarcrBa.

$
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SEor.4j

Ao

APXABEH 3ABOA 3A PEBH3'1JA

nPEAMET: AocraByBalbe Ha 3a6e,neuJKx Ha Haqpr x3Beuranre Ha npeAMer co apxriBcr{!{ 6poj

L6-L65lt2 oAL2.O7.2O2t toAAHa 3a Hy Or4^axpMoHrija Ha Peny6^hKa ceBepHa MaxeAoHl,lja

noqxryaaHx,

Bo oAHoc Ha BauJrre Haqpr h3BeuJrax 6u caxan Aa AaAaM HoHKperH, o6pa3noxeHHja

xoHcrar[paHrre aa6eleurxu, 3a Aen oA nepxoAor kora jac, Bn(lop l4nuec(u paxo8oAeB

xHcrHTyr.lxjara Hy OhrxapMoHrja Ha Peny6rxxa ceBepHa MaxeAoHxja.

no

co

l. Moxre 3a6eneuJxr4 Bo oAHoc Ha Haqpr x3seujTajor oA cMerkara xa ocxoaex 6yger (603) ce:

Pe3xMe

-Bauara xoHcraraqxja Ha HeBocnocraBeH cr4creM r xe4e$runpaxr HaAnexHocrll h oAroBopHocli Ha

n!{qara xHBonBhpaH}4 Bo npoqecor e HeroqHa. hMeHo, Hy OHnxapMoHr4ja Ha Peny6n}4Ka CeBepHa

MaxeAoHxja rMa Axr 3a BHarpeuJHa opraHx3aqxja h ckcreMarli3aqrja. npoqecrre Bo ycraHooara ce

flpel{n3xpaHr r Bo Aerarh xMn,neMeHThraHh, a AoKyMeHTaqxjata KaKo output oA ceKoe oA

npereMexr4Te AeicrBnja oA pa3rhqHr apa6orexr Ha xoHxperHlJ pa6orxu r*ecra ro AoxaxyBa roa.

To,{Ho x xoHxperxo e 4eSrtlpato cexoe pa6orxo MecTo BKny'{eHo Bo HajoAroBopHrre npoqech

noBp3aHr co npeneMxHapHll AoroBapalba, AoroBopx x oxHaHcHcRara pearr3aqxja Ha npoexrrre.

HajAeranHo flo onhc Ha cexoe pa6orHo uecro co xoHperHx pa6o n sa4asr e AeoxHxpaHa

oAroaopHocra Ha ce(oe pa6orHo Mecro noeAlHeqHo. oA crpaHa Ha oArosopH[Te r[qa - pakoBoAxren

Ha My3l4qxa npo.o,yxqlaja, paxoBoAllTen xa Quxaxcur,r, npeq[gHo ce noq[ryBa r e crporo KoHTponupaH

qena,lor npoqec Bo cexoja noeArHe'{}ia rpaHcaKqhja. OyHxquoHt'lpabero noAoqHa 4eraaxo (e 6rge
o6pasnoxexo.

- Bo oAHoc Ha nayuranlrrre xoHcraraqx14 Aexa xMa HeAocraroqx Bo axrure Bo xo]l ce BpuJx aHraHMaH

xa xoaoepa6oreux nhqa - Be rxSoprouparu 4exa 3a npB nar oA nocroelbero Ha xHcrxryttrljara (1944 r)

ce cnpoBeAeHr ayAxr.{xx no eBponcx}i tep(osr4. TspAaM Aexa Hy OxnxapMoHt.ia e eAHa o,0, perxxre

n{crntyw,ta Bo Apxaaara, co npaxrl4eHa rMnreMexraqhja Ha HoBhre axTl4 3a Bpa60ry8arbe, cornacHo

xox ce peanx3xpaa Bpa6oryBarba co cenexquja xa xaj4o6pnre npoQecuoxaaqr xoh 3ac^yxyBaar Aa

6uAaf Aen oA Hajcrapara My3r4qxa xHcrhryqxja Bo ApxaBara. 3a nps nar oA nocroelsero Ha

raHcrxryr.lxiara Moxere Aa o6ea6e4rre AeranHh 3anrcHt4r.lx oA cexoja noeAl4HeqHa ay4nqria xa cexoj

KaHAHAaT oA 2018 - 2O2O toAAHa.

- VcnI,arala 3a HaAoMecroqr4 Ha xopxcrelbe Ha concrBeH!,1 tlHCTpyMeHTl4 Ha BpaooreH14 H norpouleH

Marephjan e npoqec xoj rpae 4 Ae\aHAA, npx utro ce MeHyBaH!! HaqhHor Ha o6e:6e4yearoe xa

(f-





noTpolrJHr4Te MaTep}4jarr4 H npoqeHToT xoj uro creAy8a 3a cexoj 14HcTpyMeHT noeAhHeqHo. 3a oBVe 2

cTaBK, ce(oja foAqHa ce oAoopyBaaT HaMeHcKr cpeAcTBa oA pecopHoTo MlHr4cTepcTBo Kor4 B.neryBaaT

x Bo AoroBopoT, ,1 Hxxorau He ce x3neryBa oA yTBpAeHaTa paMxa BTeMe,neHa Bo AoroEopoT.

Bo oAHoc Ha Bpe.qHocra Ha o6je(ror oA crpaHa Ha l4HBecrl4Topor - MhHkcrepcrBoro 3a xynrypa He e

AOCTaBeH HXry eAeH KOHXpeTeH AOXyMeHT AO MOeTO 3a8puy8a$e Ha OATOBOpHOCTa. Haql4OHarHaTa

xHcTl4ryqxja e TpaeH Kop14cHxK Ha o6jeKroT.

KaKo oArosopHo ,ixqe Ha noqeroKor Ha Mojor MaHAar oA 28.O7.20f7 roArHa, HajAocneAHo l,r

HajoAro8opHo Bo Kyc nepxoA, rh cnpoBeAoBMe crre HeonxoAHr4 npoqecx Bo oAHoc Ha 3aBp[uyBa[be Ha

rpaAexHrTe pa6oTl4 Bo o6.jexToT, nphnepMxTe, rcnr.rTyBarbaTa r Ao6uBalbeTo Ha ynoTpeoHaTa Ao3Bora
Ha qerr4or o6jexr - 24.!0.2OL7 roAxHa oA crpaHa Ha MlHxcrepcrBoro 3a rpaBcnopr x spcKrl.

- Bo o,qHoc Ha HaqrHor Ha oxHaHc!4parbe Ha [Hcrxryq[jara - HajAocneAHo, HajoArosopHo ,4

HajpeBHocHo ce cnpoBe,a,y8aHh crlTe flpoqec[, oKo^y 100 % peanr:uparse Ha nporpaMara Ha

14Hcniryqfi.iara 3a r43MhHar[ rpu ce3oH14. Bo 2017 roAhHa 3a npB nar ce peanx3npa r xoga noce6Ha

nporpaMa Bo KaMepHara ca.na Ha oxnxapMoHhjara.

Llenol4or npoqec oA craprHara ro'.rKa - anrHU!4palbero Bo Mr4HhcrepcrBoro 3a Kynrypa, Ao
pean143|4pa]be Ha cexoj npoeKT noeAxHeqHo e HajTpaHcnapexrxo o6jaeyaax xa concreexala ae6

crpaHa, co4rjanHxre Mpexh x cnoAenyBaH Ha erexrpoHcxr4Te MeAxyMx. Hajor,rerHo H

HaiTpaHcnapeHTHo ceHoj xBapran nocre pearh3[parbe Ha npoeKT]ire - KoHqeprrre ce AocraByBaHh

Aera,nH l43seuJTaH Ao M14Hl4crepoBoro 3a xynrypa 3a cexoj noe,qhHeqeH npoeKT. 3a cexoj yMerHrlx

KoHKperHo IMa npenxMt4HapHh nperoBapalba, AoroBaparba Bo oAHoc ]ia cexoj Hacran noeAhHeqHo.

3a xan Bo oAHoc Ha cra6rnxocra ra Qyxxqroxrparsero - xHcrxryL{xhre 3aBrcar oA cxre npoqecr oA

MhHrcrepcrBoro ga xynrypa. Bo oAHoc Ha norBpAyBabero Ha an,n|4xaqrl4Te, nornruyBabero Ha

AoroBophre t,t rcnrarara Ha cpeAcrBara ce npo6ueaar crre poxoBu. 6e3 ucxnygox o6rrraqrorrol
oAHOC npeHy AOTOBOp Ce yrSpAyBa no rl3Mr4HyBabe Ha flpsr4oT xBapran oA roA HaTa.

- Bo oAHoc Ha o.qpe.EeHH Baur xoHcraralllx oKo,ny yHanpeAyBalba r pa3Bojor Ha xynrypara, Be

rxQopmrparvr Aexa u xaKo xHcrxryr.Uja x jac Kaxo oAroBopHo rhqe yqecTByBaB oxory npeAroxeHyre

,3MeH,4 Bo HoBr4or npeAnor 3axoH Ha jaBHhor 14HTepec Bo xynrypara.

4.1.L

HaqhoHanHara n{c'ty.Ty\Aja rMa BocnocraBeHo cooA8ereH crcreM 3a BHarpeuHa xoHTpo,na 3a

Te(oBHOTO AB[X{e}be Ha 6e3TOTOAhHCXO 14 TOTOBhHCI(O nna(a}be n Bannafa Ha nphxoAt4. Uc]o faxa
pacnpeAeneHa e n oAtoBopHocTa Ha ceRoj noeAr4Heq - spa6oreH BxnyqeH Bo qerror npoqec Ha

AoroBapalbe 14 [cnna(a]be Ha ceKoja Me3Ha x rareua Qaxrypa. Ha cexoe pa6oTHo Mecro Bx.nyqeHo Bo

npoqecor crporo ce geQrxrparr npaBara |4 oAroBopHocr,4Te,

O,q Bauara KoHcraral{r4ja HeAocracyBa caMo nruJaHara npoqeAypa Hoja e HeonxoAHo Aa ce HanpaBr.



Bo oAHoc Ha npoqecor Ha rcnrrara Ha nnar]!., 3a npB nar nocne p,ecerxql4 lop.t4Hu uicryry\vjara
pacnpeAeryEa nraTH no noTnt.luaH Ko,nexTvBeH AoroEop co penpe3eHTaTv 8H H oT c14HArKaT ao

xHcn4ryqxra cxPM.

CeKoe noeArHeqHo pa6orHo Mecro e yrBpAeHo co xoeQhllrieHT Bo Ko,nexrt4BH!4or AoroBop nornruraH

oA CKPM x COHK co pecopHoro M|4HhcrepcrBo.

OA 2O!7 lo4uP.a 3a npB nar oA nocroelbero Ha [Hcr,4Tyqhjara $yxxqroxrpa CricreMor 3a eB[AeHqlaja

Ha pa6orHoro BpeMe. Eex,qeHl{ujara xa pa6orxoro BpeMe xaj yMerHtal{t,tTe e cneq $rqHa, 6n4eii<u so

pa6orxo apeme ce npecMeryBaar n aHAuBuAyanHn npo6[ xaj cexoj Bpa6oreH noeAxHeqHo. Cexoe

xoHperHo pa6orxo ruecro xMa yrBpAeH 6poj xa reprurrr,r 3a peanx3allr.ja Ha ceKoja nporpaMa

noeArHeqHo.

4.2.7.

Hy OxnxapMoH,4ja Bo 201.8 roAxHa Hocx npaBrrHxx Ba AyAA\uv, cnope.q Koj 6ea cnpoae4exr ayAu\un

so xoh yqecrByBaa noee*e oA 70 xaHArAarh. 3a nps nar - oA nocToebero Ha t4Hcrxryql4.iara ce

nprMeHu xaHAVAaru xov ce A36paHA Ha H a.iTpaHcn apeHTeH HaqhH - co olleHyBalbe oA crpaHa Ha

crpyqHa xoMxcrija, cocraBeHa oA hcraxHarr yMerHuqx Bpa6oreHl4 Bo xHcrr4Tytt]4jara. KaHArA,arHTe 3a

npB nar ce oqeHyoaHr no peAeH 6poj - rserever HenocpeAHo npeA norafarabero.

oBa e npoqeAypa xoia uro ce cnpoBeAyBa Bo HajAo6pxre eBponcxu 14 cBercx14 opxecrpl4.

Bo oAHoc Ha cnoMeHarara noaropeHa ayAhr.lxja Ha xoja y,{ecrsysaa 5 xaHAxAarx,3a uJTo }4Ma oAnyxa

Ha ynpasHlor OA6op. Cxre 5 xaHAk,o,arh 6e: rcxnyvox KaKo I Ha npBara ayAr4xja (ua xoja u:ro ce

nojasrja) 6ea rsgefieHfi HajcrpaHcnapeHTHo no e.nexrpoHcxx nar - floxaHara rru 6eue rcnpareHa Ha

nr4qeH Mer4l. Bo apxxBara Ha [Hcrxryr.lxjara xMa Aoxagr4 oA ereKTpoHcxnre noxaHr AocraBeHr Ao chre

RaHiqtaAarx 6e: acx.ny,rox.

cxre pearr|3l4paHn epaooryaama 6ea co xajrpaxcnapeHTHa nocranxa,3a uro l4Ma 3ana-{cHHqr oA cHTe

av{u\kA noeAAHe,{Ho. no 3aKoHor 3a Kynrypa, Ha npeMor Ha crpyqHl4Te Koutlct4u rl4 ,tMaM AoHeceHo

crre peuleHrja aa r:6op Ha xaHAlAarHTe.

4.3.1,

florpe6xo e Aa ce l,l3spt!14 HajHoBa npoqeHxa 3a My3hqRxre ,HcrpyMeHT[ xoh ce Bo concrBeHocr Ha

14Hcrxryqxjara, Qaxr e 4exa HajroneM Ae, oA BpeAHocra Ha 14HcrpyMeHTxre ce npeHeceHr Bo nonl4cor

oA nperxoAH}lre ro At4$u.l4$a Ae^ Ha hHcrpyMeHrh xor ce xeoyxxtlnotanxu.

OBa e npr,{r4Hara 3a xoja AoHecoBMe oAryxa 3aeAHo co yO, Ao6heHoro cepxo3Ho cnoH3opgrBo co Hrl6

5aHxa, Aa ce ucxop14crr 3a o6roaysarue ra xHcrpyMeHTa p!,tyMor Ha xHsrHTyt{xiara.

Bo Hc Tyq[jara nocrojar peBepcx - co Kox ce 3aAon](y8aar apa6orexrre 3a cexoj rHcrpyMeHT

noeArHeqHo. .nnl{e Bpa6oreHo Bo r4Hcfl4Tyqxjara fiMauJe Haror oA MeHe 3a pacnpegen6a Ha peBepct4

4.1.2.



xaj My3r4gaplTe xol4 rt4 rMaaT 3aAorxeHo hHcTpyMeHTrTe ao concTaeHocT Ha [HcTl4rytlh.laTa. hMa

npeu,x3eH yBl4,,q 3a cexoj hHcTpyMeHT noeAliHeqHo, oAHocHo xoj Bpa6oTeH ro xopr4cTlt cooABeTeHroT

hHcTpyMeHT.

4.3.3

Ao Moero 3aBpuJyBalbe Ha oAroBopHocra, HeMaBMe npxMeHo AoxyMeHraqxja oA HaAnexHxre

n{clnfY\nv Bo oAHoc Ha na3apHaTa BpeAHocT Ha 3eM.ir,| tlTeTo. l4cTo TaRa BauJaTa yIBpAeHa

KoHcTaTaq[ja 3a n3HocoT Ha nosrlr.lxjaTa Ha CTaHoBr.,r u AerroBH]4 o6jexTx, Ao MoeTo 3aMhHyBa]be

HeMaBMe HTXaXOB AOflr4C HXry XHoOpMaqHja 3a UCTOTO O,q 
'IHEeCTXTOpOT 

- MXHICTepCTBOTO 3a

xyrlrypa.

4.3.4

Bo oAHoc Ha r3BpueHlor ysr4A Ha Ao(yMeHTaqxjara Bo Bpcxa co l.icnrarara Ha pacxoA[Te - Raxo

oAroBopHo nrqe Koe Ha.icoBecHo ce rpxxeB 3a cexoja noeAuHet{Ha ynlaTa, Be ynalyBaM Ha cnyxouTe

Bo xHcrxryrlxjara Aa Bx AocraBar qerocHa AoxyMeHra\t4ja, 6vAeik 6ea 4ocraeena rcnparHhqa 3a

croxa He nornlulyaae Saxrypl, Hhry nornruyBaB gcnnara. MoxHo e 3a BpeMe Ha yBr,qor Aa He 6rne
npl4xaqeHl4 xcnparHHqHTe oA cayx6nre. Kaxo npxMep Bo nerHr4or nepxoA 2020 roA[Ha 3a xa6aexa xa

florpoueH Marepxjan npaBeBMe BHarpeuJHa xoHTpo.na uto ce'e AocraBeHo h ytlTe [ITo HeAocracysa,

3a Aa Aocraaar nornllcHt4qrre Ha AoroBopor. fipr4 t(oHTponara cxre l4cnparHxr-p4 6ea so nprror na

AoKyMeHraqxjara, a ao aauror [3Beruraj ce cnoMeHyBa HeAocraroH Ha ,qoxyMeHTaqxja xaj norpoueH

Mareplajan. Moxe h AonorHr4TenHo Aa ce npoBepr4 Aarx ,a,ocraBeHrre Marept4ianx rn go6nne xpajture
xopr4cH14r.ll4 - epa6oreture myarvapr.

Bo oAlioc Ha xa6agxara Ha norpoureH Marepnjan 3a [HcrpyMeHTrre oAroBopeH e acHcreHT Ha

npoAyqeHT xoj crporo ja (oHrponrpa norpe6ara n ua6aaxara Ha chre norpotuHr,r Marephjan[ 3a

xHcrpyMeBTl4Te cnpoBeAeHa Bo reHAepcxa nocranxa. AchcreHTor Ha npoAyxt{rja 4 npuua A ln
pacnpep,enyBa cure Malepnjanu Ha cexoj My3x,{ap noeAuHeqHo. OBaa npol{eAypa ce cnpoBeAyBa no

npaBrnH14xor 3a norpouleB Marepx.ian Ha My3u.tKx 14HcrpyMeHTx,

Bo oAHoc xa ga6agxa Ha croxH 3a norpe6tre Ha xHcrxryql4jara oAroEopeH e hcxnyqt4ao 4oua(ll{or -
MaraqxoHepor - xoi e AerarHo 3ano3HaeH co cxre norpe6ti oxonY oApxyBarbelo la o6jexror r e

oAro8opeH 3a cexoj Bne3 v 'r'Bne3 Ha crot{}4 - 3a uro e oAroBopeH 3a cI4Te rcnparH}'!L{}4 14 npreMH{Lll4

noeAhHeqHo, OBa n,lqe e ucro raxa oAroBopHo 3a crre rHcrpyMeHTtl - Bo corlcrBeHocr Ha

urcruryqrjara.

- Bo Bpcxa co Bauara HeroqHa xoHcraral{}t[ 3a xo,nexrraHl4 Acnnarn-



,lcnrarara Ha aBTopct ,rre AoroBopl4 3a xoHopapH[ H3BeAyBaqx oA 3eMjara ce floApa36r4pa Ha

yqecHrLll,,! Bo opxecTapoT Kou He ce Bp36oTeHh.

ABTopcKa afeHllrja orBopa npeAMer Ha rcn,nara 3a cexoj Meceq. hcnnarara ce Bpu,4 no nperxoAHo

AOCTaBeH CnTCOR OA XHCT[ryqrjaTa 3a CeXOj yMeTHXX nOeA[HeqHO - yqeCHrX BO CeHOj XOHqepT. cexoj
HaABopeueH copa6oTHxx ce noTnr4uyBa Ha cnhcor{ 3a np[cycrBo Ha cexoj npoexT noeAxHeqHo. HeMa

xo,nexT aHr rcn,raTh Ha eAHo nxqe - cexoj yqecHrx Bo npoexToT xMa cBoja cMeTKa AocTaBeHo Ao
ABropcxa areHlll4.ia. AreHqlajara AxpexHo Ao ceRoe nxLle ro rpaHcBepxpa 6pyro h3Hocor co n.nareH

nepoHaneH aaHox,

- Bo oAHoc Ha npaBxnHhqlre 3a lcnnara Ha norpoureH Marepljan x hcnnara Ha xhpxja Ha [HcrpyMeHTh

ao concTseHocT Ha spa6oTeHxTe - oBhe npaBlnHrqt 3a nps naT ce AoHeceHx npeA 3 AeqeHlx. ceKoja

roAxHa ce oAo6pyEaaT HaMeHckt4 cpeAcTsa oA PecopHoTo M|4Ht4cTepcTBo 3a oBI4e 2 cTaBKx. CTporo ce

xoHTponhpa qennol npoqec Ha tlcnrafu 3a xuprja Bo concTBeHocT Ha Bpa6oTeHxTe, l,cTo TaHa ce

noq|4rysa cexoe npaso oA npaBhnHHxoT Ha cexoj Bpa6oTeH 8o oAHoc Ha noTpouHr4oT MaTep[jar.

- Bo oAHoc Ha peanh3aqnja Ha flporpaMara x ckrypHocra oxony ucflrara Ha cexoj AeHap, npoqecoT e

6ecnpexopeH Bo oAHoc Ha cexoi noeAl4HeqeH Hacran - xoHqepr.

Bh AasaM 1(oHxperHo nojacHyBalbe:

3a cexoj yMerHrx (conrcr, AApweHr, KaMepH[ cocraBr h cnrvxo) xoj e BxnyqeH Bo

nporpaMaTa Ha l,iltcTl4ryqxiaTa - xMa xoHxpeTeH npeAMeT co xpoHo,nourRa Mern

KoMyHr,rKaqrja oA cTpaHa Ha oAroBopHoTo nl,llle. Bo cny,{ajor oAroBopHo nHqe 3a

ygecTBoTo Ha cl4Te yMeTHxr.lx e npoay4eHlor - paxoBoAl4TeIoT Ha npoAyxr{rJa Bo

hHcrrryUrjara. PaxoBoAhrenor Ha npoAyxql4ja Bo AoroBop co AxpexTopor rcnpa(a noxaxa

3a cexoj yMeTHl4x noeAuHeqHo,6es rcxnyvox nocTox flpenr4cxa Bo oAHoc Ha Br4crHara Ha

aBTOpCX|4OT XOHOpap, kOHXpeTHr npenrcxy BO OAHOC Ha nepXOAOT Ha HaCTanOT h Ce

pa36[pa xoH(perH14 npenhcx14 so oAHoc Ha ycnoBrre Ha Hacranxre (6pojor Ha npo6r4,

x36opor Ha nporpaMa r rH.), racro raxa xMa Mexr xoMyH|4Haqy.ia so oAHoc Ha npecrojor Ha

ceKoj yMeTHr4x noeArlHeqHo. l4cTo Taxa hMa e,neKTpoHcka/ueua xomyxrxaqxja 3a ro,{Hxor

reprtarx xa goafarse Bo ApxaBaTa, npe'{ex Ha cexoj yMeTH[K, npecToj Bo xoHxpeTeH xoTen ,

peanx3aqlaja Ha xoHL{epror, Ao HeroBo 3aMrHyBarbe.

PaxoBoAr4Teror Ha npoAyxr.p4ja ,!Ma oAroBopHocr nhcMeHo Aaja hH$opMxpa areHq[jara
(ra:6paxa Ha reHAep :a aaro 6rnerure) 6rarospeuexo sa na6op xa 6urer:a cexoj ymerxux

noeAlHe'{Ho x roqHror neprioA 3a npecroj Ha yMerHxqxre.

l-lenHor npoqec aa AoroBapabe Ha yMerHHqhre e xoHTpon14paH o,q, Al4pexropor.

noHaraMy qenara AoroBopeHa pa6ora npe4 peanh3aquja ce npeHecyBa Ao oAAereH'1ero 3a

Quxaacnu, PaxoBoAhrenor Ha op4ereHxero sa Sraarcrr rn nua cnre rxQopmaqrr eo

oAHOC Ha arC[HaTa Ha XOHOpaphTe, qeHnTe Ha aB[oHcK]4Te 6rreru, nepuo4oT Ha npecroj

Ha yMerHl.trl|4Te - xonKy RoHXperHo AeBoBr4 npesrojyBa cexoj yMerHxx noeAuHeeHo.



PaxoBoAr4reror Ha $nxaxcrr hMa Meh, npenrcxa co AreHqx)ara 3a hcn/lara Ha aBTopcxrre

xoHopapx. ABTopcxa areHLlxja u:pa6orysa 4orosop 3a cexoj yMerHrk noeAl4HegHo.

He nocTor Ht4xaHos px3xx Ha rpeuHr 6r4ej(r qeaara nporpaMa Ha Hy OxnxapMoHxja e

TpaHcnapeHTHa, jaBHa x oT,rerHa. Cexoj npoexT e jaBHo o6jaBeB xa se6 crpatara Ha xHcrhryL{xjara

HexorauJ 14 co Meceq!4 oAHanpepu cexoj noeAxHe,reH TexoaeH npoexT e jaBHo o6iaBeH Bo cxre
erexrpoHcKr4 MeAL4yMt4, xa npo$rarte oA [Hcrhryqxjra oA coqHjanHrre MeAryMh. Bo apxxBara Ha

My3xqxa npoAyKqrjaTa oA xBCrr!ryqxjara ce qyBaar cr4Te neqareHr nporpaMx, !43pa6oTeH14 3a

ny6nrxara 3a cexoj r(oHqepr 6e: rcxryvox. nporpaM,{x}bara ce AocraByBaar x Bo MxHt4crepcrgoro 3a

xyrrypa xaxo Aen oA r3Beuranre.nocne cexoj RoHqepr Ha coqxjanHxre MeAxyMx oA }4HcTxryq!4jara ce

o6jaBeHH QororpaQurre o4 pearh3hpaHfire npoexr!.r. OA 2017 roAlHa Bo apxxBara hMa Oororpa$x, x

ayAho x BlAeo 3anhch 6e3 !4cx,ny.rox oA crre xoHqepl4.

4.3.5

Bo oAHoc Ba saurara norpeurHa xoHcraralllja AeKa Ahpexropor npe3en o6Bpcr{x xa4 o6e:6e4exrre
cpeAcTaa.

Bo Baunor Haqpr h3Beturaj cre KoHcrarrpare rqeKa Ha noqeroxor Ha 2020 roAr4Ha npeHeceHh

ce Heh3MhpeHh o6BpcKn oA 2019 roAr4Ha Bo B(yneH h3Hoc oA 6.765 AnjaAA AeHapu v roa
BhcHHaTa Ha Hen,naTeHrTe o6Bpc8h l{oh ce npeHecenr ao 2020 roAHHa Ha cMeTKaTa Ha

ocHoaHr,ror 6yUer (603) h3Hecyaa 4.780 unja+A AeHap!.r h 1.985 rnja4r AeHapr,r oA cMer(ara 3a

caMoohHaHcx patiK[ axrrBHocrh n qcrAre ce noAMrpeHh Bo reKor Ha 2020 roAhHa npr( rxro 3a

HHBHO nOAM!4pyBalbe xCfiOphCTeH!4 Ce CpeACrEa OA rOArUJHara nporpaMa 3a 2020 tOAAHa,

Caxam ga pa3jacHaM KaKo oAx npoqecor xa QrxaHcrparoe oA MhHhcrepcraoro 3a Kyrrypa 3a

x38pueHhre nnaialba 8o eAHa KaneHAapcxa roAhHa. l,lHcrHryr-ll,rjara AaBa an.n!4Haqxx 3a

peann3}4palbe Ha npofpaMara h ocraHarHre norpe6}4 4o Mr.r HrcrepcrEoro Ao (ynrypa Ao
30.06 TeKoBHara roAhHa 3a c.fleAHara roAhHa. foAhuJHr4or AoroBop aa $rHaxcrparue Bo xoj e

BrpaAeH 6yueror co xoj *e pacnonaa aHcrrry\Ajara ce nornhulyBa Bo Meceq Mapr AAA

HeKOrauJ BO Meceq anp!4n. ,4a Har,nacaM Aexa MhHhcrepcrBoro 3a xyrrypa cBohre o6BpcKh 3a

o6e36eAyBatbe Ha naphqHh cpeAcrBa Koh npoh3neryBaar oA roA,lujHhor AoroBop 3a

Qrxaxcrparue He rH noKpxaa Bo rexoBHara roAhHa, TyKy peAoBHo ocraHyBa HehcnrareH h3Hoc

Koi ce npeopnytsa Bo HapeAHara roAhHa r oBhe cpeAcr8a 6hne uct(opl4creH!{ HaMeHcRu 3a

nna*afbe Ha o6Bpcxl4Te oA roAhHara 3a xoja ce o6e36eAeHr4. 3uavr, ao reKoBHara roAHHa

Hajnpao 4o6reaMe cpeAcrBa oA MxHtacrepcrBoro 3a xynrypa u.rro He 6rre hcnrareHe{ no

ocHoB Ha roAruHnor AoroBop 3a 0hHaHctrparbe oA nperxoAHara roAt4Ha, noroa 4o6raarrte 4el
oA cpeAcrBara npeABhAeHr 3a reKoBHara foAVHa A peAoBHo cexoja roAhHa ocraHyBa Aen xoj

He Hh e hcnnareH no AoroBopoT r,r ce npeQpna Bo HapeAHara KareHAapcRa roAhHa. Mox(e6h
nopaAn oBa npeneBalbe Ha cpeAcTBaTa ce co3AaBa norpeuJeH BneqaToK AeKa HeHaMeHct(u ce

Kophcre.ne cpeAcrBa oA Te(oBHaTa roArHa 3a noKphEarbe Ha Ao,nro8h oA nperxoAHara roAhHa.

CeKoja KaneHAapcxa roAhHa Bo hHcrxryqnjara Bo Koja 6ee o4roaopex xcnpa(aBMe KBapranHo

r43Beurah, oAHocHo nocre cexoh 3 unu 4 mecetln no peanr3aqhja Ha roAhtuHara nporpaMa,

r4axo 3aKoHcxa o6BpcRa HH 6eue Aa AocraByBaMe h3BeujTar4 HajAoqHa AO 31.03 C.neAHara

KaneHAapcxa foAr4Ha, no peanh3aqrjara Ha nporpaMara oA nperxoAHara roAhHa.



X3BeuJTarre Ao M 14H14crepcrBoro 6ea 6ecnpexopHr,r.

4.4

Bo oAHoc Ha cnposelqy8arbero Ha jaBHI4Te xa6aexH - npe3aAo8oreH cyM uJTo xHcrxryqhjara l4Ma

orpoMHt4 3auireAh nph Hr4sHoro cnpoBeAyBalbe h [Maue oAnlqeH TrM 3a cflpoBeAyBabe ta jaeHtre

xa6agxn.

3a Aa 6rAaM xoHRpereH (e gr noco,raln xexorxy Qaxru AeKa e HanpaBeHa 3auJTeio,a 3a ncfa xonuv.uHa u

xaara4TeI xaKo npeTxoAHo Ha oApeAeHr cnpoBeAeHx nocTanKr:

OApxyBalbe Ha xnrxeHa ao AenoBHx npoEopr]a 2019- 3aLUreAa Bo ,t3Hoc oA 420.000,00 AeH.

OApr{yBa}be Ha xrrreHa Bo AeroBHH npocropxx 2020-3auJreAa Bo r3Hoc oA 570,250,00 AeH.

Ha6aBKa Ha CpeAcraa 3a xxrxeHa 2019-3aureAa ao raxoc o4 506,240,00 AeH.

Ha6aBKa Ha CpeAcrBa 3a xxrxeHa 2020- 3aureAa so h3Hoc oA 819.00444 AeH.

Ha6aBKa Ha norpoueH Marepxiar 3a My3ur{kr xHcrpyMeHrx 3a zOLgl2O2O roArHa- 3aureAa Bo r3Hoc

oA 410.200,00 AeH.

Ha6aBKa Ha norpoureH Marepxian 3a my3rqxx xHcrpyMeHTll - CaMoro roa uJTo npl,t cnpoBeAyBabe Ha

jaaxata xa6aaxa jaBeH[ ce ABa exoHoMcxx oneparop]4 tlot4 rv ncnonBYBaar t(p[Tep]tyMxre 3a

cnoco6xo6 x Moltar Aa oAroBopar xa xa6aexata co HoHxperHa cneqra{rxaqrja xoja ro o6ea6e4yea

xBarHTeror Ha npeAMeror Ha Ha6aBxara ce norBpAyBa 3ana3yBarbe Ha ocHoBHHTe Haqena Ha

nocranKara :a jaexa ta6aexa. oco6eHo oA 3Haqelbe e I Qaxror uJTo Bo ycroBx Ha xoHxypeHqlja,

HeAxcr{pl,iMl4Haqt4ja, x rpaHcnapeHTHocr ]4 jaBHa xa6aaxa xoia o6ea6egyaa xBarurer Ha npeAMeror Ha

xa6aaxara Bo oAHoc Ha HeroBara HaMeHa 14 BpeAHocT ocr8apeHa e 3aurreAa oA 410.200 4exapu 6ee

IqAB.

O6e36eAyBalbe Ha AenoaH[ npocropx].t - npBHqHara nocranxa e floHl4trreHa nopaAu coMHeBalbe AeKa

AoroBopor (e 6x4e xaarrrerHo t43BpuJyBaH. Bo reH,qepcxara AoRyMeHraqxja ce 6apa 9 nhqa 3a

r43BprxyBalbe Ha yc.nyrara ( 3*3 arr4a ) ao pox og 24 caart, nryc eAeH x3Bptlll4Te.n sa aaueua, ce ,qoaia

4o 6pojxara Ha 12 n6qa.

KoHe,{Hara qera 4o6uexa no e-ayKqhja, e Bo la3Hoc oA 1.567.960,80 AeHaprl

Kora (e ce Hanpasl1 npecMerxa, oAHocHo 1.567.960,80 (e ce no4ear co 12 nnqa I ce pacnpe.o,enx Ha

12 Meceqx, ce 4o6rsa ,t3Hoc oA 10.888,51 no ,nxqe, uJTo e cyMa Koia e x noA Mr4H[MarHara

3arapaHTrpaHa Hero nrara 3a raa [oArHa (15.5oo MxH]4Manua xero nlara), nopaAx luro e coMHrre^Ho

Aexa Aoxonxy ce nornr4uJe Aoroeop , uctnot 6n 6un x3BpuJeH'

CaKaM ,qa l4craKHaM AeKa x Bo 2021 toAnHa, l,laKo jac He cyM oAroEopHo n!4qe Ha hHcr[ryqxJara,

floaTopHo 14cTr4oT exoHoMcxx onepaTop noTnhuJysa Aofosop co 14HfixryqhjaTa co npr6nuxto ttct

|/i3Hoc Ha AoroBop xaxo r 2o2O r,, uro yKaxyBa Aexa HeMa ouJTeryBalbe xa 6yperor xa xHcrrryqrjara.



143Hoco-r 3a noKpxBalbe Ha oBaa craBXa He e HaAMl4Har Hr4Ty oA toAr4tunxor nraH 3a jaaxu xa6aaxu

AoHeceH oA yO, Hhry oA cyMara Ko.ia cexoja roAr4Ha ce o6es6e4yaa oA MxHr4crepcrBoro 3a Ky^Typa.

AsxoHcxx 6unetn n Xorercxo cmecyBalbe - Bo xcrxryr.r,xjara, co ornoqHyBalbe xa o6epcxara sa

enexrpoHcxo BoAelbe Ha nocranxrre npexy ECJH He ce goA!4 Aynna eBh,qeHqxja. Ce'co qen Aa ce

npocneAx nocranyBalbero Ha cexoj oA qrHr4Te.nrire ao nocranKara, ,xqero 3a jaeHr Ha6aexr,
HoM14ct4jara t4 oAroBopHoro nxqe, xaxo 14 exoHoMcRrre oneparop14.

Be 3aMonyBaM ,qa np[cranxre Ha EclH (EnekrpoHo(r4or d4creM :a jaexu xa6asxu]. Bo Hnry eAen

MoMeHT HeMa,no npo6nemr oxory rphx,nrBo qyBalbe Ha qerocHara AoxyMenraqrja oA xHcrrryL{hjara.

I4aKo oAtoBopHoro nhqe 3a .iaBHr Ha6aBKr, Aera.nHo ro ruQoprurpan Bau},ror fl,rM AeKa HajypeAHo e

coqyBaHa qenocHara xpoHo,nouJxa AoxyMeHTaquja oA cxre jasHx Ha6asHh 6e3 xcxnyqox, a oqrtneAHo
,Ma MoxHr4 cna6ocrr4 Bo o4creMor Ha ECJH, Bt4e AaBare npernocraax[ 3a HexaxBo MaH[nynr4parbe co

AO(yMeHTaqHja.

7.

Bo oAxoc Ha ocraHaruTe npauaba ce cornacyBaM co BauJHTe xoHcraraqrx oxory yHaflpeAyBalbero Ha

hHcfl4Tytlxhre Bo cl4Te He.l3hHh cerMeHTr npexy 3ajaKHyBalbe Ha IHcTt4TyqhHTe, xaAposck14 h

xH+pacTpyHrypHo cornacHo eBponcrxre craHAapAx.

Kaxo oAroBopHo nxqe ce ropAeaM co nocrrrHarrre pesynrarx h peanx3l4parbe Ha 40 T!4Ha Hosx

pa6orxu mecra Bo yMerHhqxror KaAap, aAM14Ht4crparrsHror 14 Bo rexHrlqxo noMouJHror nepcoHan, 6e3

Hrxaxer npo6aer*,l co 11 Bpa6oteHu n[\a oA aAMr'tHxcrparxBHt4or r noMouJHo rexHrqx[or nepcoHan,

ycneaBMe Aa ce npecert4Me Bo HoBr'{or o6jexr xa Hcrhryqr4.iara, 3a Hoj Heonxo,qHo 6eure qerocxo

npecrpyxryHpalbe x HoBa peopraHh3aqnja Ha qenxor pa6orex npoqec.

Ce cofracy8aM ,a,eKa e HeonxoAHo Aa ce AoHecar 3axoHcr{rre H3MeHx oA HoEt4or 3axoH 3a jaBeH

HHTepec 8o RynrypaTa 3a Aa ce h36pxuar MHory H e6yno3u co xox ce cooqyBaaT ,|HcTxryLl}4rTe.

ll. Morre :a6eleurxu so oAHoc Ha Haqpr x3BeuJTajor oA cMer(ara Ha flphxoAt4 ocrBapeH oA

caMoQrHaHcrpaqxr axrrexocrN (7871:

Bo oAHoc Ha BauJara (oHcraral(xja 3a HeBocnocraBeH crcreM Ha BHarpeuJHr4 KoHTponx Bo npollecor Ha

nna*arue n xe4e$uxrpatrre HaArexHocrl4 h oAroBopHocrt4 Ha rt4uara taHBolrB]4paHta Bo npoqecor e

HeToqHa 
'4 

BO OSOj Cnyqaj.

Hy OlnxapMoHHja Ha Peny6n!4(a CeBepHa MaxeAoHxja I4Ma 8o cxna AKT 3a BHarpeuJHa opraHr3aqxja x

crcreMarh3aqhja. OBoj Axr ce rMnneMeHTupa Ao HajcxrHx Aeranr, oAHocHo npoqecrre Bo ycraHoBara

ce npeqh3xpaHr, a .a,oxyMeHTaqxjara xaxo output oA cexoe oA npe3eMeHxre Aejcr8uja oA pa3ny.y.Hu

Bpa6oreHh Ha xoHXperHr pa6orHx Mecra ro AoxaxyBa roa.



-Bo oAHoc Ha xoHcraraqfi.iara .qexa He ce yrBpAeHh xphrepr4yMhre 3a Bhcr4Ha Ba HaAoMecroqhre 3a

I3spuJeHa pa6ora Ha Aen oA xoHopapHo aHraxnpaHhTe nrqa e nayuanHa. 3a ceRoja HoBa 6VUeTcKa

roArHa, xaxo paxoBoAcTBo 6apaBMe cornacHofir4 HajnpBo oA MxHrcTepcraoTo 3a Kynrypa, a noToa ,t

oA MxHrcrepcrBoro 3a oxHaHci4x - 3a cexoe xoHopapHo aHraxrpaHo rxqe 406 BaBMe cor,nacHocrl4 !4

oA 2 Te MxHxcrepcrBa co xoHxperH[ 6pyro rsxoct,r aa cexoe pa6orxo Mecro noeA,rHeqHo. Bo Hhry eAeH

cryqaj h3HoctaTe Ha xoHopaprre Ha Ha.qBopeuJHxre copa6orHxtl4 He rt,l HaAMr4HyBaa xoeQrqrexrrre
oA KoreKThBHr4or AoroBop - Hanporr.rB r4gHochre ce peqhch npeno,noBeHH o4 pealxror 6pyro h3Hoc 3a

cexoe pa6orro mecro noeA,4HeqHo, a r4crhre npa3Hh pa6orxr lrecra ce BTeMeneH!4 Bo ['lpaB]4rHxxor 3a

cxcreMaru3aqxja.

-Hy OhnxapMoHxja He e eArHcrBeHa AHclrily\taja oA ,<yrrypaTa Koja rx x3Aasa cBor4Te npocropr414 noiq,

3axyn.3a l43Aaaalbe Ha npocTopol Bo xoeror o6jexr, Ba npBxre cocraHoqh Ha yO Ha [HcTrryqtjara 6ea

AOHeceHT OAnyXX 3a ycnOAXTe 3a rsAaBalbe Ha npocTopoT.

4.7.2

Bo oAHoc Ha xoHcraraqhjara AeKa HeMa o,qpeAeHo Bt4chHa Ha 3axyn Ha carlre. OBl4e oMyxx ce

AoHeceH,4 flpeA flpecenyBalbeto xa epa6orexrre Bo xHcrraryqhjaTa oA AoMoT Ha APM so HoBxor o6jexr
Ha ol4rxapMoHl4jara.

Bo o,qHoc Ha cxrypHocra 3a HaqrHor Ha 3aAonxyBalbe x pa3AonxyBabe Ha npr4xoAr4Te og 6unettne -
ao pa6orHrre 3aAaqh Kaj ceKoi Bpa6oreH noeAhHeqHo BKnyqeH ao npoqecor - 6rreronpo4asavtre,
6naraiHhxoT x paxoBoArTeror Ha oAAereHl4e co HajroneMa oAroBopHocr ce cneAeuje oBoj MouJHe

6rrer npoqec. nospeMeHo opraH[3hpaBMe BHarpeuJHr4 KoHTponH oxoly npo4ax6afa, nplnnlor A

ynrarxre Ha cpeAcrBara Ha 6[nerrre. Ha AHesHa ocHoBa 6eue (oHTpont,tpaHa cocroj6ara co ynnarhre

Ha xophcH 14 r.I.iTe.

4.2.2

Bo o,q,Boc Ha aHraxrpalbe Ha HaAaopeuJHx ,r4qa rBpAaM Aexa HaqxHarHaTa ycTaHoBa OxnxapMoHx.ia

noA Moe paxoBoAcrBo Qyxxqnoxrparue co Mr4HrMareH 6poj, naxo norpe6rre oA AononHhrerHx
voaevxr pecypcr 6ea noee(exparro Heonxo,qHu, ce'co qen gaureAa Ha concrBeHhor 6yUer,

(e era 4a4arvr xoHxperH[ Aoxa3r - Bo crcreMar[3aq[jara Bo oAAeneHnero 3a onuJTr4 r 3aeAHnqxr

pa6oru ce npeABh4exr 3 pa6orar Mecra - npaBHxtp.{.

l4Hcrnryq[ja'ra ao KareHAapcxa 2OL9 toA4fla ao pa6orxuor npoqec HeMauJe Hhry 1 r3BpuJxre, op, oBa

oAAe,neHle. PaxoBoAl4Tenor Ha oAAeneHrero ce neH3[oH]4pauJe, coBerH],rxor - xoj rr peanx3]4pauJe

jasxrre ra6asxr Kopxcreue nopoA!4nHo orcycrBo x pa6orxoro Mecro qoBeqxr pecypcu 6eure npa:xo.
l4Hcrhryqrja co 127 BpaooreBl4 x co orpoMeH o6eM Ha pa6ora,3a,qa oyH(qr4oHhpa HopManHo

aHraxrpaue HaABopeuJHo ,r4tle co foJreMo l4cxycTBo 3a cnpoaeAyBalbe Ha jasHH Ha6aBxu, a noAor.lHa x

1 aABo(ar l(oj 6euJe Heonxoio,eH 3a noxpxBarbe Ha reKoBHH axrrBHocU Ha HHcrt4Tyqrjara x

ono,nHoMouJeH ga BoAelbe Ha op,peAeHx cyAcxr npoqecx. 3a oBhe flo3},tqr414 ce AoHeceH14 14 oMyt(I4 Ha

vo.



-Bo oAHoc Ha Bl4cl4Hara Ha HaAoMecroq]4Te HeMauJe flpeqexopyBa]be 3a Hrry eAHeH HaABopeueH

copaoorH14x HaA nocroeqxara Hero nlara Ha (oHxperHoro pa6orHo Megro.3a crre aHrax!4paHr ce

06e36eAeHr norpe6Hxre corracHocrl, oA, BaArexHrre MhHrcrepcrBa.

- AHraxMaHor Ba oBre ,nBqa AeranHo 6eue creAeB r oA pakoBoAxrenxre x oA Moja crpaHa. OA

H14BHl4re CekojAHeBH!4 aKTHBHOCTT,T 3aa!1Cea OCHOAHTTe npoqeCX 80 oyHXrl|}4OHhpa}be Ha XHCrHTyqhjara.

,nvL{ero aHtaxrpaHo 3a jaBHh Ha6aBKh 6eue Bo nocrojaH KoHTaxr co q,leHoBrre Ha xoMl4ct4xre - oA

cflpeMalbeTo Ha AoKyMeHraqriaTa Ha Ba6aBKlTe, iqo KpajHuoT pe3yrTaT noTn14uJysalbero Ha

aoroBopxTe. Bo oAHoc Ha ApyrxTe lr4qa nosp3aHH co nporpaMaTa - HaABopeuHoTo nxqe 6eule Bo

nocTojaH cexojAHeBeH xoHTaxT co My3l49xa flpoAyxqxja x oA Hero 3as[cea HeonxoAHr4 npoqecv 3a

coAplrfl4HhTe o6jaBysaH[ Ha Be6 crpaHaTa r floAroTByBa]be Ha Marepxjanxre Rox UJTo 6ea nphnpeMaHx

3a cl4Te xoHqepv noBp3aHh co nporpaMara - CuriaQoxucxn KoHqeprh, xaMepHx xoHlleplr, Pa6orxrol
aHrax(MaH ce cneAeue Ha AHeBHa ocHoBa. Cxre x3Bplurrenx MaxcuMa,nHo rr ocraapyBaa 3aAaAeHxre

pa6orxrre :a,4aslr, t{ot4 t4cro raKa ce nponxuJaHH AeraltHo Bo npas!4nHtxor :a crcrematt:aqxja.

Bo oAHoc xa 6rnerrre - uMaLrJe AoHeceHo oAnyKr 3a 6pojor Ha tpatuc onneru r Brc|4Hara Ha

toguwxute 6uneth ga xoHqeprure.

3a cexoj r(oHqepr ce BoA,eue AeranHa eB!{AeHlluja - xa xor nxqa ce pacnpe.4enyaaar o4o6pexrre

rpatnc 6nnetn, aa xor rcro raxa He ce HaAMr,tHyBaue o4o6pexror n poqeHT 3a cexoj xoHqepr.

4.2.3

HeAocracyBa Mero,a,onor ja 3a yrBpAyBarbe Ha LleH[Te sa 6llnerrre - xeonxoAHo e,qa ce AoHece

l4HaKy qeHrre ua 1nnerute 3a cexoi noeAxHeqeH xoHqepr 6ea o4pe4yeaxr aHhMare.nHo, 3aBI4cHo oA

Hl4Boro Ha yMerHxr-l,l4Te xor 6ea sacranexl,t so flporpaMara (cnope4 xreHara 6raorpar[raja r pexorue),

3aexcHo oA t43sea,6ara v xomnaexcHocra Ha nporpaMara 6ea onpe4enyeaHr r qeHxre Ha 6nnerrre. Ho,

cexorau ce BoAeuJe rplx{a 3a craHAapAor Ha Hace.neHrero u nMajka ro Bo npeABa,tA $axror 4exa
ycraHoaara e ApxaBHa, xoja e $rraxcupaxa o4 xaqrouantlor 6yper.

Bo oAHoc na 6unetnre - so 2OL7 roAhHa 3a npB nar oA nocroelbro xa uxcrrryqrjara 6eure xa6aeeH

crcreM 3a neqarelbe r npo4ax6a xa concrgesrre 6raelr,

4.2.4

Bo oAHoc Ha ycrosl,,lTe 3a q3AaBarbero Ha npodopor - Ao6rgaame Aon|4ch 3a KoHKperHu HacraHx o.q

MrHxcrepctBoro 3a xyrrypa H o,q BnaAara Bo oAHoc Ha ycnoBxre 3a xoHxperHx HacraH[.

4.3

Bo Aeror oA Haqpr h3Beultal4Te, xaxo x oAroBopHoro nhlle 3a jasHla Ha6aaxu vt iac ,[qHo Be

uxQop^rrpar,a ,o,exa qenara AoxyMeHTaqhja e Hajrpuxnhao qyaaHa Bo apxHBara, HajypeAHo

npxxai{yBaHa Ha cncreMor Ha ECJH h Aexa ctaTe cnpoBeAeHr jaaHr xa6aexlt 6es ucxlyvox Bo chre 0a3x

ce HajTpaHcnapeHT{h n Hatpn xnueo BoAeHr. Cxre AoroBopx cxryqeBx co exoHoMcxxre oneparopx ce



co HarroreMa oAroBopHocT 14 oA xoM!4crrTe xot4 M, AaBaa npeMor 3a oAnyxa x nph AoHecyEabe Ha

MOrTe OAnyxn 3a u36op. BaruhTe npeTnocTaaxr He ce cooABeTHn Ha pearHara cocroj6a.

Co noqfir,

B VnnecKv

a Heu, eH p Ha Hy Oh^xapMoHuja Ha Peny6nvxa CeBepHa Maxe4oxrja

L2/o8l Cxonje
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ro.q. viti

Ilpeguer: llocraeyearue Ha ,loryueHrauNja no Haupr n:eeruraj 3a u3BprxeHa peaN:Hja Ha QuHaucucrr
r3Beural u peal:uja Ha )cor-raceHocr :a 2020 rolusa Ha Hy Oxjlxap
ocHooeu 6yuer (603) 0l 2021 05 06/l n cverr<a Ha rpHxorn ocrB

aN.lHBHocrH (787) - 0 | 2021 05 0612.

r'08fu
b

c i( t) I i.lr

lJou nry saHr-

Bo spcra co Haqpr - H3Beurrar4Te 3a ,.r3Bp[reHa pesn:nja Ha SnHaHcucxN ti3Beurat4 u peerrNja ua

ycor,.raceHocr sa 2020 rotnaa Ha HV @u,rxapuoHr.lja ua PCM - clterra Ha ocHoBeH 6yuer (603) -01 2021

05 06/l u cMerKa Ha npuxorn ocrBapeHn o4 cauo$auaHcl.tpaqKu aKrtlBHocra (787) - 0l 2021 05 0612.

KaKo [r,(oqraBeHuoT OAroBop oA Halxa cTpaHa, Bo npnxol Ha osoj:onuc rH IocTaByBaMe cIe,[Ht'ITe

aoKyMeHTl.I:
- flpaeN1Hrrc 3a [3MeHyBa[be u Aono;rHyBa[r,e Ha flpaan,rHuxor ra $oplrara !I coapxl.{Hara uajasHuor

orrac H Ha npujaaara:a apa6oryearse ao 3aBhcHocr o1 rareropajara n HHBoro ua pa6orHoro Mecro 3a

roe ce o6jasyoa jaBHllor orrac 6p. 02-l l3l4 ot 07 .04.2021 roxma',
- flpann,rHnr 3a norlaraBe Ha ayIJ1 \uia no I IY <DN,rxapuoHllja Ha PCM 6p. 02-18714 ot 12.05 -2021

foattHa;
- IlpaaN,rHrx 3a HaqHHor H nocranxara ra rruajnyearue Ha npocrop Bo paMKHTe Ha o6jerror ua HY

@n,rxapuoufija Ha PCM, qeHHre HaaoMecrounTe 3a H BHOTO arHajr,ayearue, KaKo ,r aaBarLe Ha

noc,ryra 6p. 02-28213 ot07.07.2021 routaa;
- Haaor 3a HanpeBeHo roKHHxyBaH,e Ha cot[raep Jlyra 6p. 00003/2l;
- Ha,ror 3a HanpaBeHo AoKHH)KyBarbe Ha KoHuepreH rnaeup Steinway and sons 6p.00004/211,

- Cnucox Ha aHraxrpaHlt HaaBope[Hu copa6orHaqll sa 01.2020 roafiHa;
- Cnocox Ha aHraxnpaHa HarBope[Hu copa6orHuqu za 02-2020 roxtna:
- B,rarajuavrr n3Beuraj oa 0l-31.12.2020 ro.qt{Ha H

- H:soa Ha npoMer n cocroj6a xa cruerxa 6poj 148.

l 6

Sejroe
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//suNo2
o4NPABIIJIHI'K OT

3a [3Me[yBarse rl aononHyBerbe He [paBrurHlKoT 3a oopMaTa lr coap2xrrrrlTl Ha jaBH[oT ornac
Il lla [p[jaBara 3a Bpa6oryBar5e Bo 3aB[cHocr oA Karerop[jars n rroBoTo na pafoTfloro Mogro 3a Ko€

ce o6jaByBa jaBHllor onrac

.\7^ rl'ren I

-Co oaoj npaBUJTHBK ce Bprxar H3MeHlr Bo flpanr.nxnror sa rfupuara x coApxxHara Ha jaouxor omac u Ha

npujaaata sa spa6orysa*e Bo 3aBucHocr o,q rareroprjara H HoBoro ua pa6ornoro Mecro 3a Koe ce

o6jaeyea jaeuror ornac co apxlrBcrn 6poj O2 - 671/4 oa I 5.1{.201 8 roarxa.

I{tet2
Bo Hauiaor Ha npaB[Jru[Kor c€ Bprux r{3MeHa Ha HaqHH rxro 36opor ,,HoBoro" ce saueuyaa co r6opor
,,unnolo".

{;Ies 3
Bo qrenor 3 cras ( I ) ce aoaasaar ana HoBH craBa Koll Dlacar:

2. ,,flpnjareunre KaHAxaarH no 3nBpuyaa]6sro uajaauxor onrac riMaar pox oa 2l AeH aa ce noArorBar
sa ay4uuuja. Horuuor rrrarepr.lja,r nmpe6eir 3a noJraralbe xa a4yqrjarq ra ceroj rHcrpyueHT noeAHHeqHo,

KaHAHAarHre Moxar Aa ro no6apaar x Ao6xjar eo elerrpoucxa rpopua (no Melrn {JIll tro nar Ha crMHyBarbe
o4 cajr co 6ara Ha nogaroqn) n.nn ro xaprnna rlopua (nogxruyaarue ua uarepxjalor oA Hororexara Bo

raHcrxyuxjara)".
3. .,flplljaeeuure KaHAHAaTH xor ja nouuuare aaM]rHncrpar[Brara cereruxja 3a aaryMor H Mecroro 3a

oApxyBaue ua aygur/:l.:J?n4 ocBeH npeKy or.nacna ta6ra t,t uHrepHer crpaHara aa nncrrrygujar4 rte 6r,raar

H3BecreHX Ha HfiBHHTe eMarrn aApectr x xa re.reSorcrrare 6poegn KoH ce HaBeAeHu no nprjaaara ra
-\- spa6oryBal6e".

Haen 4
OBaa rsueHa Ha npaBHnHHKor BneD/Ba Bo cnna ocMror aeH oa ,qeHor Ha o6janyaaue Ha oDIacHa ra6Jra Ha

HV ONlxapuounja na Peny6auxa CeaepHa MaregoHxja.

Ilpercegaror na Hauxoxaaxara Ycranosa
Ox.nxapuon Ceaepna Mareaonxja

II KyTOBCKa

Bp3 ocHoBa xa v:ren 36, 'rneH 77-s oa 3aroxm 3a Kynrypara (,Cnyx6ea BecHHr( Ha Peny6rrxa MaxeaoHtja" 6p.
3U98, 49/03,82t05,24/07, I t6/10,47/11, 5t /t t, 136fi2,23 3, 187^3, 44fi4, 6t/15, 154/15,39/16, I l/t 8 x l l/18),
qreH 2l craa (l) ro,rra ll, taeu 27 cras (2) rorxa 3 r yneH 32 oa Crarlrror Ha Hau4oHanHara ycraHoBa
<Drrxapuouxja Ha Peny6rrra CesepHa Mare,qoxrja(npevncren rersr) ,apxHBcxr.r 6Wi 02-126/3 oa
05.03.2021roalrxa Ha rpe.ruror Ha B.r auper$opor nq HY tDrurxapuonxja Ha Peny6nnra Ceaepua Mlreloxuja.
YnpasHxor oa6op Ha cerHluara orp)NtaH a na Ol .a4 - 2021 roauxa aouece:
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Bps ocHora ua.qreu 36, qres 77_s oA 3axosm ra KyJrrypara (,,cryx6eH BecBr{K Ha Peny6luxa

Maresonuja" 6p .3ltg8,4gto3,Lztoi,zqfi , nonoi' 4rint' 5ltll ' 136112' 23113' l87ll3' 44114'

6U15, l54ll5, 39i 16, I l/lE n I l/18 - O4.nyra na YcrasH'tor cya ua PM' Y '6V'19612007 oa

16.1.2008 ro4., o6janeua no ,,cr. na PM" 6p' t slzoos;, 
"'rIen 

721 cran (l) rovxa l2'qrcH27 cras

(2) roura 3, qrc*t 32oa Craryrm ua HaqroHalrara ycrztgoBa "MaxeAoncra 
$xnxapuonuja"

tlonje 6p. 02-150/3 on 15.06.2015 roAr.rna, Ha npearror Ha arpeKropor na HaunoHaanara

yaruno"u ,,Mr*"4oucxa tfu.nxapuonnja" Cxonje' YnpaeHum o46op Ha ceAHnuara oApxaHa Ha -

l5.l1.2018 roAHHa, ro AoHece cneaHtlor:

TIPABI{JIII}IK

3A OOPMATA II CO.ryKI{HATA HA JABHtrOT OHIAC II IIA TIPIIJABATA 3A

BPAEOTYBABE BO 3ABIICHOCT OAIGTETOPI{JATA U HOBOTO HA

PAEOTHOTO MECTO 3A KOE CE OE'IABYBAJABHI{OT OruIAC

Co osoj npaur,rnHK ce nponnuymar 3aAollxlrrenHnTe eJleMeHrH Ha jaexuot orJlac 3a

noronHyBane ua pa6orHo Mecro Bo 3aBucHocr oa rareroprja'ra 
'I 

HuBoro'1 lill:I"^11:""
3a Koe ce o6janysa jannnor orJlac 3a nononHymH'e Ha pa6orno Mecro H Ha npu1aBara 3il

,pu6ory"u*. ,o HY ,,MareAoscxa t[naxapuonuja - Cxonje"'

tlaen I

Yaeu 2

ueroeoro o6jaayBa[6€ Bo AHeBEI{Te BecHI'ltlH'

rlaen 3

(l) Jaanuor oruIac 3a rlonoJlHyBalbe na pa6oruu Mecra Bo Haunoualgara ycraHoBlr

.,Maxe4oucxa <|unxaprrlour'rja - Cxonje" oco6eHo coapxx:

(l) JanHum orJlac 3a spa6orysarre ce o6jasyoa Ha se6 crpanuqara Ha Haqnosalnata

y"raro"u ,,Ma*e4olrcxa t[ulxapuonr'rja - Cxonje" u ro uajr*anry rpn AHeBHI BecHl'lut'l' oA KoH

eAeH oA BecHl'Iqlre [ITo ce,,aasaar na ja3'Kor lxro ro:6opynaar Haj uatry 2V/o oa rpafaHHre

rou e6opynaar cayx6ex ja:rr pasnHqeH oA MaKeaoucxl'lor jasux'

(2) Bo jaaruor omac ce t"a'u'y* xateropnjara' HI'lBom u ycJIoB[Te 3a nonoJlHyBabe Ha

pa6orHoro uecro.

[if eo*ot .u npr3aByBa*be uajanHnor omac ue ruoxe 4a 6u4e noKparoK oA l5 aeHa oa AeHo'r Ha



- ry6 l.t uMe Ha Pe[y6aHIG MaKeaoHHja fi Jloro H Ha3l'lB Ha HauuoHa,lHara ]c tair' u.1

,,Mare,qoucxa tf NrxapuoHr.tja - Cxonje"

- ocuoa sa o6jaeyna*e uajanuum orrac;

- 6poj najaaxror or.nac;

- 3a ceKoe paur.r,ruo pa6orHo Mecro Bo ornacor: peaen 6poj, ruurlpa, rareropuj4 Hnao, uasus n

6poj ua urapurr,rreau;

- 3a ceKoe pa3ruqHo pa6oruo Mecro Bo oriracor: ornrlTlr )'c.'roBlr (comacno 3aronor ga

rymypara);

- noce6Hu ycJroBH cornacHo aKror 3a cncreMar[raunja Ha HY ,,MO'':

- r,r/ulr aonorsureJrHu ycJroBu, aoKonKy uua norpe6a (craryc xa nr,rue co noce6H[ nmpe6r,
craryc Ha Agre 6ea poAHTenH u 6ea po4rrre.ncxa rpHxa Koe 4o cnojara l8-roruruna sorpac'r

lrMzrno B{IKoB craryc, tl'xr stdryc Ha KopucH[K Ha Apxaaua crrnenguja);

- 3a ceKoe pa3nnqHo pa6oruo Melro Bo ornac.or: pacnopeA ua pa6orroro BpeMe; noqeroK H

3aBpueroK Ha AHeBHoro n uegeruo'ro pa6orHo BpeMe;

- 3a ceKoe pa3Jrlquo pa6muo Mecro Bo or-Jracor: MeceqeH nap[qeH Hero lr3noc Ha nxara;

- por 3a A(rc'raByBalf,e Ha nprjaaa sa npa6orynaue,

- Ha Koj Haq H H xa4e rpe6a 4a ce noalrece npujana'ra u 3aAonxHTeJIHHTe aoKa3lr 3a [cnonHyBarte

Ha ycnoBt,tTe ea npa6oryaarre (eo xagrxeua Qopua rnn eJIeKrpoHcKH co HaBeAyBaBe Ha roqHa

aapeca);

- KparKa nn$opuauuja sa HarurHor 3a c[poBeAyBa]Le Ha nocranKa'ra 3a c€Jreroruja (la ce HaBeaar

Sarrre: a4uunufiparrrBHa cenerqrja 3a npoBepKa xa nepo4ocrojnocra Ha AocraBeHrre
noaaroulr u aoKa3lrr€ aocTaBeHH HajaBHror orlac n r,firrepejy, oAHocHo ayAHultja).

r{aex 4

KaH,qnaarnre:a npa6orysarre AocraByBa:rr Ao Hau[oHarxara ycraHoBa ,,Maxe4oHcxa

Qunxapuounja - Cronje", npxjaaa u 4oraru AeKa rlr HcnonHyBaar ycnoBHTe oAjaaunor orlac.

{.teu 5

(l) Ilpujaaara ea apa6oryea*e ua pa6o, uo Mecro Bo HY,,M@" oco6eHo co.f,pxtl:

- nol.arouH jn KaH.frllaror ([Me npe3lMe, aaryM ,I Mecro Ha paiarue. a:peca rr "rc''
xttBeelbe. e-'rehrpoHcKa alpeca Ha KaHJruaror. KoHTaKr reteQon. npltna:Hocr trrr . -



- KparKa 6r{orpaonja;

- H3jaBa 3a HcnoJrHyBalse Ha ontrrrnre ycJroBu 3a pa6orHoro Mecro co HaBeayBarse .(A/HE ea

cexoj yc.noa o.qgeruo;

- u:jasa ra HcnonHyBalse Ha noce6xn're ycJroBH 3a pa6orumo Mecro co HaBeayBarue AA/HE sa

ceroj ycnoo o44enuo;

- urjana sa ncnorHyBarbe Ha AonoJrHrrreJrHuor ycJroB oA orJracor, co HaseAyBahe AA/HE ra cexoj

ycros, goxorry ce 6apa.

I{aen 6

Ouoj npanr.nHux BreryBa Bo cuJra ocMror aeH oA AeHor na o6jaayearcero Ha onracHara

ra6,ra ua HY ,,MaxeAoscra rlr.raxaprlrouxja - Cronje".

,'
flpercegare.n ua Y HAJIHATA VCTAHOBA

,,MaxeAo ronj e"
E $

{5 Vf \\
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Bps ocnona Ha .,re, 36 cras (I) rovxa ll og 3aronor 3a qrJrrypara (clpr6en aecnm Ha pM 6p.
1!r].?98' 49t2003, 82/2W5, 24DOO7, t5t2m8, tt6/2010, 47D011, ilr2011, t36t20t2, 23/2013,
187 Dol3, M/2o14, 6rr2ols, 3gDor6 u l?0r8) u ..', 2r crar (l) mcxa l l oA craryror HaHa{ronamrara ycarroBa ,,r\rare4oncra {ruxapvonzja" - Cxonje 6p.02-r5o/3 o4 15.06.2015 ro4una,Vnparrum og6op ua Haqroxaanrara yc-aror" ,,Ora,xapuorrrr.la xa 

^pe")ril; dr.pii rur*"oor_;r"- Cronje ro Aorece cJreAnuor

IIPABIi.IIEEIC
34 TIOJIAIAEE HA AY4IIEJA NO UITOUArMITA YCTAEOBA OhJI)UPUOTUT.I

HA PEITYE.'IIIKA CEBEPHA MAKEAOEtrJA

onnrrroxpea6r 02 -/tr/U
rlnen 1 -ll- o 9--: /1

onoj flparr:u*rr ce )irBpA)/Baar ycnoBxre, Haqu,m, opihririy't''lu '- nocraoxara sav cupoeeg5nare ua aylryatwja so Harlgonarlrara y"r*o"u @rurxapuoHnja xa peu56nuxa CerepuaMaxegoruja (ro namuomnuor rercr: ycrauonara).

rlaex 2
onoj flpaarrnrrr ce npnMexyBa 3a crrpoBeA),Barte na aywtrnja ea rpa6orynane Ha JM.THnLEHa orrpeAeJre,o , HeonpeAeJre,o BpeMe, pacnopeAyBaEe ua pa60mru Mecra, yrBpAyBarre Ha

cnoco6sosra sa cavocrojuo Bpme*e na pa6mHu 3aAaqa Ha ,,p,,,paaHxq', aa ce.nen-urja na
HaABopeurHx copa6onn,g{ x Apyru c,,) r:,, xora lte ce lxaxe umpe6i:a ayg;axja. rfuujarerrre
KaHIHnaru ce H3BecryBaar rrucMerro (ua ornacna ra6na, uo elerrpoqcr(a rroura. [o readox, raro x
ua re6-crpauxqam www.filharmonija.mk) sa gexor n Mecroro 3a rrorrara*em Ea aynngnjam.

rl;rex 3
,{rpermpm ,,a ycraHoBara co perre,r{e r}oprorpa Kouncnja 3a rroJrara*e ra ayp.rquja (ro

HaraMoIuHHor rerc'r: Kouucujara), xoja ce cocmlr oA 5 (ner) vaeaa og peAor na ncraxnarr{ );1aerHnrrytr 2 (gr,a) 3aMeHHrIr{, oA KoE e,uen Mopa Aa 6rIe oA peAor Ha r{craxrarrr WerHf,ry 3a xoHrpsruara
rpyna Ha nHcrpwerma ra xoja ce c[poBeAyBa ayauunjar"a.

.-\/ Bo sasxcHocr orl ma 3a xoj rncrpyuenr ce pacfi)myBa aylruajara, cocraBo'r na Kourcujara
Ite ce yrupgyBa na gle,4tuor Harrrrr u ro:l:

- 3a cnpoae4ya a*e xa ayqnguja 3a ryaarff[ nrcrpyMerr, Korrrcxjara i<e 6xae Bo cocraB:
urefi prpurerrr, eaeH I(oHIIepr Majcrop u .qnajqara 

"oan 
rn oa *or,ai"rr"ru rpyra ra xoja ce

pacm{rryBa ayAmrnjara x eAeH BoAaq oA 6nro xoja ryaarxa .pyn". go*or*y ayrnu{ara ce
pacflxllD/Ba sa. pa6orao Mecro rrpBa BLIoJITTEa ryrn, Korarcuja:ra fte 6x,qe ro cocran nrerp
grpnrenr, 4aajqa ronqepr uajcropu I Iaajqa aogaqn oI 6mo roja Apyra ryAaqm lpyna;- 3a cnporelyralr e ta aypwwtjr 3a ,rucrpwer{T or AyBatrx,or Koprryi, Kouxcuj *u ln anw
BO c'craB: .,er! .urp. ,.e*r, eAeE r(o'rrepr uajclop, gaajqam BoAarrE rra rpyuam ra xoja e
pacmruraua ay4qr,ljara r eIeH BoAarr oA rp)ma Ha cpo,qeH rrrcrpwen,r;- 3a crporeayral+e Ha ayAItqflja 3a l{ItcrpyMerTor iapQa, Kortrncujara (e 6a.qe Bo cocraB:
urer[ gnpmeir, eAeH r(o]qegr Majcrop, rogaror xa rpynara xap$d 

"r", 
,o,qu,, oA peaor rra

ryIaqrurre fficrpweHTr{ r{ e,(efl BoIaq oA,qyBarrrarre r{EcapWeHT[. Ha uec.rmo na e,qeR o,q
nocner}rtrre 4najqa rnenoau Moxe Aa 6r.lge unre$aau xap$rcr xoj xe e apa60ren ro
ycTaHoBaTa;

- 3a cnpoaelyrarue Ha ay.qnuja 3a EncrlDruerror mrjano, Komrcxjam *e 6xae Bo cocraB:
meS gupn errr, oaeu Korrqepr ruajcrop, BoAarror Ha rp)mara mrjaxo, e.qes Bo,Eaq oA
A)BasrGre r.rHcTpyMer Ir n eAeE rrepKycroHr.rcT;



- 3a cnpore4yrace Ea aYlurqrja 3a rrMrlturtr H )mparmlr r,rHcrpyMe[Tn, Konnrcrjara rte 6nge
Bo cocraB: ue!! 4lpnrerrr, eAeE ro*qepr uajcrop, gBajqara iurdra flr4cru u eAeE BoAarr or
IpBegnre A)aBaqrc{ rcrgrpyMerrn. ,{oxom<y neua .sBajua rHMrraHHcrH, Bo cocraB Ba
Kouncrjara fte npncrann eAeE BoAaq og neroja oA rpyflr{T€ Ea JrrMeEx AyBarrk
nEcTpwellrt{.

flpercegaren ua Kouuc4iara e me$ 4r,rpnrerro'r. Bo seroro orcycrBo, qperceAareJr Ha
Kolarcujara *e 6nae roxqept uajcropor, a Ea Mecroro Ea xonqepr uajcrop* i" 

"a 
,*ra* HoB rrJreg.

Kour'rcuja, a ja cnpoBe4/Ba nocrarr(ara Bo Irorr cocraa rurrr co 3ituerrut[me. flo yrnpgyBalbe na
KBOpJA(OT 3a [oJtrroBalrKHo c[poBeAyBaEe Ea [ocralr[@Ta, npgTceAarEnor m [oBr{KyBi! upujarerrre
r(:lHILrIaTL Aa npucTatraT Ea aylxwrja.

llneq 4
3a rorqeprrzre Ha ycrit,oBara Ira Ko,' EacrarD/Ba.T yqeErtrI,, oA M)tsr+rKrne )Frn ,,mra ]r

cryreHrlme o4 (paryrrrernre, Komrcujara e Bo cocraB: rnpnreFror xoj rpe6a ,qa ro 4rpnrlrpa
xoEllepror' e,qeH Roln{epr uajcrop, eAeE Bo.qaq oA rpylrara Ha lrr{Meru AyBaqrr xxcrp)nregTrr, eAeH
Bo{aq oA rpyrrara rra npBeErr AyBaqro{ EHcrpwelrllr. Iremlrm clrer *e ce yrBpAr{ Bo 3aB[crrocr oA
ur6opm xa mrcrpyueRrn ron fte rn cBrrpar r*Hnf,rarme, a roa Moxne .ua 6nne xip6rcr, rmjw*ru wnt
r:uuuanuct.

IIp, rogn,r5ma*em sa pe,,e' rero ."XfrXjrr**" Ea qnes na Korncrjara, ceroj v;reH u
3aMeHuK nlrra o6rpcxa Aa [orrrulue urjara no roja crox AeKa rue [Jrrr qreH or Hr{BHoro norecHo
cerr'rejcrro Ho c€ Bo poArrrHcxa rDru neAarouxa Bpcra co Kaf,'ryrrtal7Te xor ce npujauexu na
I(oHK)T)cor. .{ororxy ce yrBpAx gexa neroj oa rrJleHoB[re r{rtri 3aMenrd-urre 4ar larua xajara,
I,per(Topor Ira ysrarHoBaTa rua o6rpcxa Aa ro n:seMe r(axo qrren og Kouucnjam. Herosoro r,recio *e
ro rrpeB:leMe e,ueH oA 3aMeHuqtre rux no uorpe6a *e ce Ea3Harru HoB qrreH xa Koutcnjara- Ha
u33eMerrrlor lrJles My ce BparlyBa Peilenxe ,qel€ Bo IrapeAurr€ 2 roAnwu He Moxe aa 6uge qreH Ea
unry eaHa KoMucxja ea ay4xuuja.

Ucxrryqor oA npaBl{noro oA craB (l) na onoj uner ce ayrrrlxrTe sa npa6oryaa6e, Ha r(o1a e
,{o3BoJIeHo npofecop Ha ueroj oA lox.qxnarnre IuIu Ha clre npxjareuu KaHAxIarn aa 6uae rureH lrJrg
3aMeEH( vae n xa Korrflrcrjau.

flrpelrropm Ha ycaaxoBara HMa trpaBo Aa cMeurr 6u-rro xoj qneH oA Kouqcurrre yrBpAeHn Bo
gJreHoBlrre 3 s 4 sa onoj Ilpanrnxra<, AoxoJlrcy cMera Aer(a ra roj ravrnr *e ce nocrnnre noroJreMa
o6jerrrmuocr Bo oqelryBaosro ua npxjaaennre l(aHrr{narn, AoxoJrKy ynn4u xon6rxrr Ha r{rrrepecH
I{III{ craBaEe Bo lroBnacreHa norrqnja Ha oApelen/u xanlrgaT/n ao cnope.q6a co ppyr/u xutqttg1ar/u.
.{uperropm rrua npaBo, (axo rrJIeE ra Korrrrcqjara Aa rroKilut{ x Jrliqe xoe ne e npa6mexo ao

-v ycragoBara. Barrara oAfiyrta Ha .slrperropor Mopa Aa 6rue ao flrrcMeHa rlopua a Aerirrso
o6pauoxena.

Kora nerrnm tuleH Ea Kouxcxjara, ce Ha3HanyBa Bp3 ocuoBa rra fiperxoror or crar ua oeoj
vnen, rcj Mopa Ia Fo cBI{pH HHcrpyMeHTor :a roj ce pacnmryBa aylaunjara (1a e xncrpynerrzlJrr{cr
Bo oprecrap n rH 4a e npo$ecop no KoHrg€rutror rrscrpyuexr).

locranxa re cnpoaeryrare ra ay4ruja
rlner 6

Ha xaurnratrre rolr ce lpnjanrue Ea orJracor ra apa6orynare, fte xu ce oc,rann rpenre og 2l
AeH 3a Aa ro no,qrornar uarepnjanor oA npolpaMara 3a flonarar+e Ha ayaxuljara.

3a oc'rauatrre trocranrcr porot *e 6nge uoxparor n (e ce yrapan 3agr{cxo o.q norpeSara n
flpr{poAara Ha Koucpcnrara ayaruuja.

rllen 7
Ilpe.q noreroxm na ay4Nurjara, Boaar*Te Ha rpy'rara 3a Koe ce clpoBe.{yBa aylnlttry,jara

yrBpAyBaar (oE AenHnqx lte ru carpar xaH@Aarrrc. Ha crrre r(aEEiIarll fte ran 6a4e ea444eEo Aa m
cBnpar Ircfl{Te Acmtrxu, xaxo 6u 6ruIe oqeulaanfi flo rcrr{ cracAapAn r{ fpnrepr.o ,rn, 3apaAr,r
pal\,fro[paBHo [peTcTaB]BaBe Ha ceroj rangngar.



llren 8
vcranorara *e o6ee6egn mdaxo npugpyr6a 3a a)rorryrjara 3a FBpAyBaEe ra cnoco6nocra sacauocrojao BpItreBe ua pa6ornn 3a,qarrr Ha npunpaaHry. ce*oj ra"lrnra, ,n"" .il311o Ha concrBeH

Tpomor( Aa floBrrxa cnoj rmjaxo npragp5ncmm.
3a ocranatrrre aypugu, cexoj xar4r.rgar fre o6es6egu mrjano nprgpyxda Ha consrBe' rporlox.

tLrer 9
cnporegyranero Ha ayArrrElrre e jaruo. ,(oronry 3a BpeMe Ba aypqnjara, ueroj/u ogIlpllcynmre Irr Eapy[yBaar peAor r .ulculnJrxnara, npercerarellor na xor,mcnjara Moxe ra morqpaHr' 

',e 
cJDmareJm nrm 4a uo6_a-pa ay*,.*rjara na jt Earryrrrrar c]rre [prcyr,rr, 3a Aa qporonx,

c.Mo Bo np,cycrBo Ira r{Jre,oBrrre Ha Kourcujara n npnjarern:re ra,,graanr ra aJamg{ja.

tken l0
Ayprrytjara ra npa6oryrase ce rroJrara Bo ,@e erarnt, sq4 raaecra./ [apagarr. Ceroja emna e

eJr,MuEaIu{oHa' PeAocne,uor Ha rir,JEAarlrre ce yrBpAyBa co r{3BJrerqr*Be na 6poj, HerrocpeEro ,,pe,qaygta$ara.3apapl o6jerrrrsocr, Ira qJreEoBrre na Konrncr.rjara , ,u **xrrg"ffi xr*r ce oa6paryraroprrcreB€ na reneQouu, ra6nern, xorrr4iyrepr u cJrrrrrHr{ 1pegn. ,{oxonry rpojqa o,q qrreHoB[Te Harorrrxcnjat'a fracaar EerarHBrO (Co oqerma 5) xangngarsr Ee [poronxyBa Bo BTOpara erana. ccxoj
xargr.qar rte uMa 3aAaAeHo MxHurlryu npB craB (eo qorocr) o1 *orru"p. , 6 oprecripcx, Aerrrrurlrr Bo
BTropara erafia vl[ti norerte 4oxolrxy no6apa xour.rcrjara. Cu're rarqrqarn xor BacrarDrBaar Ha
ayrurwjara eo cexoja o,q eranrrre rpo6a ga cB4par ficr [porpaM.

Aya,,+rnre 3a y*pryBarf,e na cuoco6nocra sa cauocrojuo Bprrre*e na pa6onrx sqAar* ,,a
npHnpaBHriqE n ra cererrgja Ea EaABOperrrEn copa60rnrqu ce ctrpoBe,q/Baar Bo eArra erana 6et
Kop,crerse Ha SaBeca napaBaH. Cexoj raugugar *e mra aag4geno MHHIIMyM l0 opxecrapcru AeJrrl{u}runa nosete, Aor(omqr uo6apa rouxcrjara- pe,qocae,,qor Ea r<aglr{aarrrre ro yrBpAyBa ycrarroBara,
3aBHcHo o,q Aa.qeHara crryaunja.

_ 3a xo.rlegrxre co yse,riqlrr€ oA M)BI{tIIo{Te )^.E,,xmra n cryrerrr re oA M]Bnqrurre
$aryrretu, *,rro r{ Bo Arym cJD/qan xora r(e ce )fiaxe norpe6a ra iya,rllja, ayprqujara ce
c[poBeAyBa Bo e[Ia erana 6er .Koprcrcne Ha 3aaeca / laparar. PeAocneAor Ha r(lg4rrrarr{Te ro
yrBpAyBa ycraxoBara, 3aB[cHo og 4gleHara curyargrja.

qner 1l
flo ranpu5nareto na cexoja erarra, oa ay4[Ixjara sa rpa6oryrare, sa cerexunja na

HaABoperrrHn copa6onrurp.r, 3:r xonrleprlrre co yterrnq{Te oA MysnrrKI{T€ yrturlrut1a u cryaeHTrlTe o,E

-\- M)Btlsolre Qaryrrrvrz, I(axo I{ Bo ,[pynr cnysan rora fte ce yxaxe norpe6a sa ayAln1lrja, Kourcujara
ce noBneKyxa u cexoj uneu na rornrcujara cauocrojno I 6es gncrycrja u pa3mBop co ocaagarure
roreHoBtr o4 xo ncxjara rfl ouenyBa rGrr{rAsTnrE co rroeEfl o4 5 (re uoaoxrr) go 10, co
nolrorrrryBllrf,€ ua t[oprrryrapa - 6oAosun Jll.rcrrl sa cexoj xan1ryar. Ha rpajor flpercegarelor Ha
xouucnjara Bo rlpncycrBo lra cI{Te {rIeHoBr{ janno nr rBnecyBa n eBrleErr{pa [oeHr{Te, mForByBa
Korre{ra 6o4orna rncra u yrBpAyBa qpe.qnor - o,qry(a xoja ja 4ocraayna Ao A}rpeKropor, 3aeAHo co
nIlcMeHHTe JrECTrr OI HraCAI6eTO.

Kprreprpmre (napauerplrre) no xon (e ce oqcryBaar Kaxrnrarrme ce cne,qnme:
- HnTOHarIlrJ a
- plfraM
- cral i xaparcrep
- Wennrr G rne'rator (rrpryocnocr, uJtsEraJrnocr, cyremaanocr)
- [oArcrrBeHocr Ha opxecrapcruire Aenrlir1rt (co cxre nperxognr naparrrerpa).

Ayrourjara ja noloxou raupr4aror co rajroleu 6poj Eogoru e6rpno.
,{ororxy eAeH rrJru nose*e xanArirarz (rcBorre uc,r 6poj ra 6ogonr, ce np€Mr{EyBa Ea EuBHo

palfi,rparf,e: rrpB, BTop, q)er, 3ilBr.rcro og Epojor na rajnncoror oqerrru r(o My ce ,qa,ueun Ha



IIo urpm5manero na ay4rryjara 3a yrBpA)rBare xa cnoco6uocra ra canocrojrro ap*e*e Hapa6ornn 3aAaqrl Ea fipr{npaBHulu' Kolrorcr{ata 
"" 

no*"*y"u r cexoj vnea ,a ro"arcrj"ara cauocrojro
"_1a ]f:y_"{a B pa3roBop co ocra,arr{re rure,oBr{ o4 *o*"ni-r* ,,, oqe,yBa iu**u* 

"o"IoJIOXOJI" xmr ']IE noJIOXLrrt', co roromryB.*e aa r[opuyaap, aa cexoj raxgxgar. Ha rpajorflperce,qarorot na xouxcnjata Bo np[cycrBo Ha cr{re qneEoBH jarno ro rBEec},Ba x eBrrIgnrrlparnacar.ero Ha ct{Te tme,oBu H yrBpAyBa rrpe.qnor - orry(a xoja jaioorarynu ao .6""ropor, 3ae.q,oco rrcMerrr{rE imcrtr oA rJracagem. A}amujara ja rroJroxa r onoj xarartar aa xoj'uajv.nary rpojaasrexom Ha KoMncnjara raacaae co ,!OJIO)K[IJI.i.

Kp.rrepryr..nrre (napauerpnte) uo ror *e ce oqenSnaar (aEAqAarlre ce cJre.E{trre:

Kalrr 'qarcrr (na np' npu lte 6nae onoj roj rrro ao6nn xajrrnory BtrcoKx oqe,Ks. Karo najnucoraoqem<a ce cugra 1O).

rllen 12

nEmHaJU.rJa

pETaM

BRITOtr.EOCT ro pa60'rnara cpe.qtrEa (ce oqeryaa EeroBoro pa60re*e Bo cocraB rra:opxecrapor 
Bo rrsururaram nqrno4).

!fuen 13
flpa 6poenero ,na 

",raco'ETe 
ra Kourcujara n trpecMeryBa*e na 6ogorrrre, Kour,cxjara

3aceaaBa Bo cocraBor ro roj ce Bp eJro npecJrylryBarf,ero Ha xaArflrgarure, oAHocuo 11e e.[o3BoJreHo
qplcycTBo Ha Hr.rry eArro HaABoperrrHo Jrr{qe, oAEocHO Jrr{qe xoe HeMa rrpaBo Ea rrac.

rllen 14
3a cnlrcnegexara ayauquja co no.qrorB)tsa 3arracrrHr( roj ro umnanqma qperceAare,,or Ha

Kourcujara. Bo co4p:rornara Ea 3anucnrror 3a,uoJDrc{Teturo ce HaBero/Baar BKyrrrrure 6ogonure sa
cexoj rangryar noce6Ho x nporpaMara rrrro ja cerpea.

Bo npolorrxe,ue Ha 3armc*ur(o,r, Kouncnjara go A4per(Topor rocraqrBa npeArror - oAJryr(a 3a
xs6op na xajgo6prm (aurrAar.

Axo nrry eAer{ oA xanAnlarrre Ee rr ucnoJIH)Ba xprrr€p}ryMrr€ sa n:6op rrma Aoxomq/
aygruurjara He e crroBeAeHa courilcEo rlpaar.un rRor su n),:qros,r, pa6orxoro .r""ro o"aura) 

"HenonorHero, oAn(rcrro EeMa Aa ce nsrpunr m6op.

tllen 15
Ayalrryrrrc ce cnrMaar qano n ocrarryBaar rpajno no apxnrara na M@ , 3aeAno co Ilpeglor- -ouD/Kxre ua Konalcuj ara.

llnen 16
Bpr ocnosa Ha rlpeanor ua Korrrrcxjara, Ar{rcKmpor Aouec).Ba oaJryr(a sa ur6op ra

xaugrgarm xoj mral najrnxory 60gorr na ay4aurjara u co Her0 cKIIjsyBa romBop ra apa60ryrare,
corracHo 3aI(oH.

.I[oxomcy Bo npeAnor - ornyr(ara ua Konrucnjara e HaBoAeHo ,uer(a EEry ereu KaH.qrrAar He cc
qpercraBnn 3aroBortrTelrEo, A4perfi0por AouecyBa oarD/r(a AeKa rre ce BprIIs r:60p ua Hr{Ty eAeH
KAIIIUAAT.

tlaen 17
IIo ogryrara Ha A,perropor, He3a,AoBoJr,sre r(.urA,Aarx r{Maar npaBo ga xaa6a (nprroaop),

corJlacHo 3aKoH.

{.neu l8
Cocrarex gel Ra oaoj npanunmn< e porpaMara 3a rtoraras€ rra a)Erlrtrnme.



tlneu 19
IIo nsspmenum 1l36oP oA ayrrqljara, npnjarennrr Kax,uqAarr. (na ornacRa ra6na n sa re6

crpauara na ycranonara) ce rrrecryaaar ao pox o4 3 (rpu) gena,

rhex 20
Co goReqlaaneto ,u-9":l 

-pu"rnmfl( rpecraEyBa M Ralns flparrurrrKor 3a crpoBe.[yBa6e
ay4t $ja 6p. 02-719/3 or 27.rr.2org ro.qra aosi"er oa cryana na vnparnxor o,q6op na ycraxorara.

{.ner 2l
oroj flpaaramrr BneryBil Ha cnra co AeEor Ha HeroBom Ao,ecyBa*e. flocra,,ra 3aIl3MeIIJts.lBe rr nolom{yBflEe aa oroj llparanmrr, ce Bprtr[ Ira Haqux n rrocrarrxa xa11o E 3a HeroBoro

,qoHecyBaEe.

Ilperce4arin rr YO na iDr:rrapnorrje
trpo{. 3opUr- I(alnrcyroncra

.9rcr,/,an;ED6az<-



l)3 (,rjorra Hr !-rcrr 36 oA 3aKoHoT 3a KynTypa (C,ryx6eH BecHuK Ha Peny6rura Maxe.louuja" 6p.98/12,
.6 1r. i: ll. 170]l 13/14,44 4,9' 14, t13/r4, t60./r4. 188/r4.20/t5.61/15.97lt5. 129t15, t47i5, t54t15.
I '.-I i5. 17 6. 120/J6, 132/16,35/i8,220118,215/18 a 180/19 u,.C:ryx6eH BecHllrt na Peny6,rura Ceaepxa

.1arir (riririrl 6p 275/19 u31/2O)uwtea2l o,[ Craryror Ha HauroHa]rHara ycraHoBa OxnxapMoHrja Ha Peny6,raxa
'jBCf,ri, \l:]ii.1,)Hrrje Cxonje, yflpaBH}-ror o,a6op Ha HaufioHarHara vcrauoaa OrrxapuoHHja Ha Pen)6nrxa
',rBC,.fri \l]s-efoxrr-ia Cronje, Ha cenruqara orpxaHa Ha.ueH 0'7.0'l.2021 to[uqa rc aoHdce c,'re,[Hxor

,yr.roq€Aerles6p.2,1000Cxo.je.rer:+389231184S0.0axc,+38923155753.cor|ac|@filhamo.ija.ory.mk
L)u.GoceDel(hevbr.Z.1000skopje.phonei+38923118450.{ax:+38921165753.(ont.ct@filharmonrja.org.ml
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Il.]u a2-2y2/3
e::T-c.ti- .24,

TIPABI-IJIH14K
;A tJ.1.q[iHO-I. M NOCTATIKATA 34 I,I3HAJMYBAIT'E HA NPOCTOP BO PAMKHTE HA OEJEKTOT

]-A iI.1.,1fi.)I{.\,IIHA TA YCTAHOBA OI,IJIXAPMOHI,IJA HA PENYEJ'I14KA CEBEPHA MA(ENOHHJA
ch{)irJr.r. ur,rHflTra fi HAAoMECToUITE 34 HI4BHOTO T43HAJMyBA]6E, |{AKO tt AABA}6E HA

nocJ'IvrA

r I: rlrl,tj !

rl,reu I
o (,'rrri ill?Bli.rrrlrli c. )TBplyBa HasrHor l-r nocranxara ra u:rajvyaane Ha npocrop Bo paMKxre na o6jerrot ua

rlrllrr,rrn-Lrlra )c'ralour @H,'rxapMouuja ua Peny6,rlrxa Cerepna Maxeaoruja Cronje (so HaraMorlHxor reKcr:
'.1JH()ilarrl. uaru,rre !i HafoMecrouure 3a HlBHoro u:najuyearee. KaKo Ii raBabe Ha llocnyfa (ao naravouttuor
!r(cr I i prlri-rH uKo r).

9.rea 2
i:.:,.,'tr,ra,u,', "c,j rro;sc 1a ce x3aa-[e Bo 3ar(yn 3a Kopxcrerbe oa crpaHa Ha rpcrfi tDr3fi.{xx u npaBln i]xua.3a

,)lraruJrrplrx,e rra Kv,rrypHH racrauu, xou$epeuuxa, ceM{Hapx, npe,{aaau,aj ,[oAenyBarhe na Harpaalr, KaKo r-l

rr:11,:rr HacflHri. KoH ra ce cnpoTlBHH Ha npocropoT roj ce aasa na ropxcTerle, ce:
- i o-reual a NoHllcprHa caJ'Ia;

- Ka\!cpHara Kor lteprHa cajla;
- q)oiie Ha l(ar I.
- @oaje ua npr:cuje.

rfuen 3
:l u rrrajlnna*e Bo 3aKyn r{JrH AaBarne Ha flocnyra Ha HeKoj oA npocroplre onlruaHll Bo ,{neH 2 Ha oBoj

liraurr rri}rx. \1oxe !a ce orcranar Ha Kopncrethe h ,{onorHl-.lrerHfi npocropt4tl, Bo 3aBr-tcHocr oA THrror l1

(rjlcutll :ata Ha HacTaltoT.

\ lK() jlo ll ()--l lll4 l eil H h I I pocTopiill Ce CMeTaaT:

- lrol-iert, x roa,rerr{Te, Kora ce fi3HajMyBa xn}t ,qa8a Ha nocJl) ra roireMara l,tJIH KaMepHara caJla:

lap;repo6n. cn,rrrcrlrqKu nnr.r Apyr-lt fipocroprrH 3a npeco6JleKyBalLe, Bo 3aBxcnocr o.q norpe6ara Ha

f'ac I aH0T.

ioocrr)por o.i q,'reH I Ha oBoj flpaBxnHnx n ,qofloJrHr.rreJrrfiTe fipocropat Kor, (e ce Kopncrar, (e 6 aar
Bl-1.td i Bo noce6e,r -no|ogop, Koj ke ce cKnyqt,l Mefy ycraHoBara ll opraHl.{3aropor Ha HacraHor.

rlreu 4
': urrrairrlearle Bo 3aKyn uJrrr,qaBalbe Ha locJlyra Ha uexoj o4 npocropl{Te onhuaHu ro v,reH 2 ua osoj
ipauu.rHrx lie ce r) r'cranu Ha Kopxcrelbe 

'r 
ayaxo onpeMara xojaja noceaysa ycraHoBara. Heua:Ia ce

()3Lr(),[! Bllcc] BaBe lla AOflOr'IHI{TeIHa oflpeMa BO CiIIaTa, IoKoJIKy Ce yTBpAI.l .AeKa CO ]IcTaTa Moxe .qa ce

ii)e,Ir jBrilia lllleTa Ha r.rHBeHTapoT I-I nPocTopoT.



1,,. i [r.I]tft tr t{(Ic i a[Ka 3a AaBan e Bo 3aKyrr Ha [rpocrop

iJcrerrrara ra r'urajvyaa,"e nu no*roo uo oliilat Ha ycraHoBara 3a[oqHyBa co rroaHecyBarbe Ha

rrrrcrrr:rro 5aparse o,t crpaHa Ha opraHfl3aropor Ha HacraHor. Eaparsero Moxe,qa ce noAHece .qnpeKTHo Bo

luflxilBlr ril Ha \cral()Lrara nJIH Bo eneKTpoHcxa QopMa, ua c,ryN6eHara uej,r a.qpeca ua epa6oreuror xoj (e
iitlc L. Lioropc-|t :a nocrinyaarse no Oaae 6aparse (ao xarauouuror TeKcT: o,{roBopeH spa6OreH) r.ul ua
orilrluj.r,rnara vej,r a-rpeca ua ycrausara.

)ilpilir,ci\r ipcSa lra co.tpxr4: Ha3 B Ha opraHH3aTopoT co alpeca H KoHTaKT uxSoplraqnn, uve na
r;)o-\ 'r ll.rcr..H"l. ,Hn Ha HaclaH..{aTa Ha olpx}Ba}be. xoj npocrop (e e norpe6eH ra pearr:aurja na
rrilciiiri()r. riorpe6ara o,t rroMo[rHH flpocTopl.ry, aa,ru (e ur"ra norpe6a og KopxcTerbe Ha aonojrHr{Te,'rHa
Illparrit "rrn,rtt \1)3vrrii14 14HcTpyMeHT[, IoTTII{C Ha 6aparenor. o.qHocHo IIOTtlI4c Ha olfoBopHo Jllrue H ner{aT,

ir)I.:.; r., 6altarerr()l c rrpaaeu Cy6jerr.

{len 6
Io .toiruarsero Ha Sapanero, oAroBopHxor rpa6oreH cranyBa Bo KoHTaKT co Jrrlqero 3a KoHTaKT oa

,iapai re ro ri norro,rrrr aa O6pa3eu 3a no.qaroul{ 3a Ha.[BopeueH sacran - OIIHH (Ilpn,ror I ).

lonrr.rrcruor o6pa:er1 ce AocraByBa Ao OaaeneHrero 3a aaMl.rHr4crparuBHr.{, on[JTn r{ npaBHr.{ pa6orr.{ 14

.roBc,riir pec\pcx, iapaau r.{3rorByBa}be Ha AoroBop. .{oro,rxy co r.rluajuysan ero uJ'I .laBauero Ha

iuc.i\ ll fla flpocrop. ce Kop]rcTli r.r My3t.rqKH HHcTpyMeHTH Bo coflcTBeHocT Ha ycTaHoBaTa, Bp3 ocHosa Ha

.lpagir.rrrixor ;a u:riajlryaarue Ha My3t,tqK[l l,tncrpyMeHTr.r, 3a ABere ycnyrfi Moxe ra ce cocraBr.{ e.qeH

.()r oBop.

io:i.rr,uuior jtoR)Bop ce ,[ocraByBa Ao O,A,AeneHrero :a uarepnja-rno $ruaHcucru pa6orn u

.1{e i !ro3().tcrBa. 3apa.rn n3roTByBaBe Ha Qarrypa, aoKonKy npocropor ce u3.qaBa co HaaoMecr.

9.nen 7
,. )xax,r .lrrpex ropol Ha ycraHoBara (e rx nornuLue aor-oBopor r.r Saxrypara s ke 6n.qar 3aBepeHH Bo

rpxlits.r r:r rra vcranoBara. Hcr[Te ce aocraByBaar Ha nornuc x 3aBepKa xaj opraun:aropor Ha HacraHor.

rlren 8

,lcrtreopor- rornurraH oA,qBere crpaH Mopa Aa ce Bparu Bo apxfiBara Ha ycraHoBara HajrouHa 3 (Tpl{)

,leHa rpe.'l iroqcToKor Ha 3aKa{€HHoT TepMI,rH 3a oapxyBa}5e Ha HacTaHoT, Bo crrpoTlrBHo ycTaHoBaTa HeMa

.la t03r,r1,. r KopHcIeH,e Ha npocTopoT.

., a a ri .jvyaare Ha rrpocrop rr nncrp)yeHltt

lesu
Y;res 9

ra rr;rrajrr1'aan e Ha npocrop:
Ii).reMara NohueprHa ca,ra - 2500 eBpa Hero [3Hoc Bo .qeHapcKa nporHBBpeAHocr no cpe.[eH Kypc Ha

tltjPCM rot (c eaxtl Ha aeHor Ha Qaxryprpanero 3a oapxyBarbe Ha KoMepuHja,'IHH HacraHH; 3a 3

irprl ir noee(e KoHueprH Kox eaeH opraHfi3arop 6u rn uarpaan,r Bo nepHo.q o,r 3 (TpI-l) Meceuu

ii!'Hara Ha ca,rara ke u:uecyra 2000 eBpa HeTo n3Hoc Bo AeHapcKa nporfiBBpetrHocT no cpeAeH Kypc

ria HEPC\I xo] (e eaxn na 4euor ra tparryphpalsero;
i..auepnara koHueprua cana; 20.000,00 ,aeuapu 6p)To li3Hoc 3a My3x,lKh Hacrauu u 50.000,00 aeuaplt 6pyro
r-r norrerll.luiturrrr-t sacraHr Ii (oEueprrr.
{l)oa-j. rie x3i I '500 eBpa 6pyro n3Hoc Bo aeHapcKa nporHBBpeaHocr IIo cpe,qeH rypc Ha HEPCM xoj
ie Baxl ra lu{or Ha r[arcrypupamero; aoxonKy ce Kopxcrl KaMepHara cana, :a xopacrerue ua $oajero ce

Lorr-ra(a 100 cepa 6plro x3noc Bo AeHapcKa nporl.rBBpeAHocr no cpeaeH r<ypc ua HBPCM Koj (e Baxx
r.,r -tel,. I ru (,ar.rypnparsero la My3HrKH HacIeIHH H KoHueprii knx 200 eBpa 6p)'ro xsHoc Bo.leHapcKa

riporHBBpetllrocr no cpeAeH Kypc Ha HEPCM roj te saxu Ha AeHor xa Qaxrypuparero :a
rovepurrjarrrr Hac-raHfi; roxoJrry ce t<opxcrll roreMara ca,la. :a ropttcreue ua tloajero ce,uon;ra(a 500 eepa

.)p\.ro iriHoc Bo leHapcKa npornBBpeaHocr no cfeaeH rypc Ha HEPCM Koj (e BaxH Ha .[eHor Ha

:rlxrl pepatuc ro.



ii o.tp;trnrLrle sa rrpo5a elen [eH npe.q 3axyneH]IoT TepMHH. ke ce uan,tara no,,loBuHa o[ yrBpAeHuoT l,l3loc oA
pi r \,). if lio r ..:, aB Ha !rBoj ltreH 3a cooaBeTHIoT npocTop.

rLrex l0
IpccrLrpor orr,u,,a]i Bo rureH 2 Ha oBoj flpaBr4J'rHr.rK, Moxe aa ce aaae Ha locJ'ryra, oaHocHo 6e3 HaaoMecr
ic(jr\ L{ilBo Bll r ocrtoBa ia nnclrero [{3Becry8arre oa crpaHa ua Mnuucrepcreoro 3a Kynrypa! B,raaara xa
)er-\ 6. r ri Na ( eaepru VaregoHNja, :a Hacraua Koh ce oA ApxaBeH, HauHoHaJ'leH u,r I jaeex turepec.

[lro,rx. rp.cronor ce AaAe Ha nocJlyra, ro floroaopor 3aAoJ'lxt..rrenHo ce HaBeAyBa apxntcxuor 6poj u
Lia-leIa Ha llolItlcoT o,] nolope cnoMeHaTI{Te xHcTI-lTyu[[.

rfues I I
,i-tr'icprara aa:ra r()xe lla ce IaIe Ha nocryra Ha epa6oreunre My3uqap[ Bo ycTaHoBara r.i Ha
,lpeia.,(iirel()l u rl-leHoB[.{Te ua YnpaaHlaor on6op Ha ycTaHoBara, 3apaAl.l Apxer+,e Ha perlHTiurH JIIr 3a
riar\rcprr cLlcraBri llo KoH ctlTe trJ'IeHoBl.i ce oA peAosate ua tpa6otelNTe Bo ycraHoBara.

i.rx:r u ra6orour. ro cllr.{clla ua osoj flpaaurHaK ce cMeraar cxre My3r-rqapfl spa6orexu Bo opKecrapor Ha
e i3liorr-t1: c( aKrMrHo peueHlre 3a apa6oryaarse. Tyxa ue cnaiaar iruUaTa Kol.t ce neH3r.{oH[paH].t oA
(ri:rri)Billil r.1.r!, JrrrLii fa vuj pa6oreH oaHoc e Bo Mr.{pyBau,e og 6lr,ro xoja npt|,tuHa.

rlres 12
irr ': rrli iur aau e Hil I rr,leMara l4r'!tE KaMepHara caJra. opraH[3aropor Ha HacraHor 3arorxxre.irHo Mopa /]a rta
rr,irlii.r\]j[a riajrra-rr.r c:re4unre:ruqa apa6oreuH Bo ycraBHoBara: cBerj]o nrajcrop, roHeq, xHxeHep u
:\)oir-rii,urr)p. Bc l.lrrrcnoct oA rojreMrrHaTa t-{ noTpe6r.rre Ha Ha.[BopeuHHor nacraa, Iie ce yrBpAH .[anu
i,,ra rrr i ila6a .la ce a nraxlpaar r AonorHxrenHk Jtltua oA noMolxHo rexH[r{Kuor nepcoHan.

, r. ,{opucrere na 6u.nerapara.

rl"ren 13
i: r:orpcSrrre rra Hac ranor Koj te ce opraHrr3llpa oA cTpaHa Ha HagBoperrrHt..r tprz:rvrcu r,ru npaBHr{ nxua,
craHoRJia [1oxe .la fleqarr 6nterv. ta Kox Ha opraHlr3aropor t(e uy 6rue r[arcryprpau a:uoc o4 5 (ner)
tcHaprj ()-l t]clr!-'qa]eu 6a,ter.

r r rrr t e-]6rr

rI",rex 14
,.)eo-i nirasr,:rrrrrx crafiyBa Ha cnna co ,qeHor Ha HefoBoro AoHecyBaEe. Hefosr rr:tueHlt t,,t .qonoJrHyBa]ba
,rJxar .ra ce rpaBar I.IcKrytrI.rBo Bo nHcMeHa rpopua, ao nocranKa flcra r(aKo n nocraflKara 3a HeroBoro

. toltec\ Iralbc.

{,ren 15
'i) ai.riilaal6e aa cr"ra na oaoj [paenluux, npecraHyBaar Aa Baxar ].t cHTe nperxo.qHr.t oAnyKa 3a ueHara ].r

ra.l(,\!r,'! r ()lir rc 3a K()pllcrlbe Ha lpocrop Bo ycraHoBara .loneceHr o1 Ynpasxlror ol6op Ha ycraHoBara.

)p. -----
...--12021 rotuna
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flperce.l pT
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l4rue u npe:rrrae (:a $r:urxo lrqe) Alv Ha3AB Ha n paEHoro nl4qe

[ 6ra:ra.rxo araqe / [ npaexo arqe

AApecal

Tene0oH

e-mail:

l4Me 14 npe3xMe Ha nhqefo 3a HoHTaxr (:a npaerio rrqe) TereQoH 3a xonraxr (ea npaaxo arqe)

Hacro8 Ha apoexror 3a Koj ce no,qHecysa 6apabero 3a ,3HajMysarbe (3axyn) Ha npocrop

AaryM Ha [3HajMysarbe nephoA Ha 113HajMyBalbe (4ero ara )

nPocro P 34 3AKYN ToneMa xoHqeprHa ca.na

KaMepHa HoHqeprHa cana

Ooaje Ha I xar

! @oale ra npr3eMje

noTPESA OA

AOnOIHhTEnEH
nPocroP nPh 3A(yn HA

|O,IEMAIA I4IIH
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[ @oaje tra I xar

! @oale xa npu:emje

! Toane,
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I caerao ruajcrop, roHeq, t-tHxeHep ta KoopArHarop (:a4oaxrreano)

! norpe6a oA aHraxupaFbe Ha Aono^Htrer,Ht ilaqa (Aa ce xaaeAar)

Eapabero ce xoMn ,er{y n aucrnH:,/ry.HA 80t4EeAeHAEKAnorBpAyBaM

M,N

(hMe k npe3rlMe h cBoepavex nornrac)

AaryM Ha noAHecyBatbe: O6pa3eqor ro nonorHt4/t:

NOTPEEHA EKhNA

(3a npaBHo rrqe -ne,rar r nolnrc)



001 Hy orrxapMoHrja Ha rcM 6yn.roqe AenqeB 6p.2 02 +38923118450 EAE: 4030974182557 5a3a: Luca2010

Hanor sa KHrxelbe 6p. 00003/21

Trn raror!
Epo, Ha Halor:

Oltrc Ha Harori

DD

00003/21

COOTBEP.TIYM

Aaryr.r 01.01.2021 AxyprpaH!

nogereH ianor:
tr
tr

OE KoHro Cy6aHanrrriKa AaBa 3eMa AeB. Ban. AeB, AaBa AeB.3eMa

0021

9000

,lxqeHqx

OcHoBHa inaaH[Ha - 3anluJaH l,1

yn4aTeH KanrTaJl

64,574.00

0.00

14KD

IYKD

64,574.00

0.00

0.00

64,574.00

0.00

64,574.00

BKynHo: M,574.00 64,574.00

Caruo 0.00

PeKanrrynap no Bary[ti AeB. Ban. AeB. AaBa AeB.3eMa

l,lKD 64,574.00 64,s74.00

3eMa AeB, Ban AeB,AaBa AeB. 3eMa

Pexannryrap no cxHTerrrgK]l KoHTa

OE ClHTerh,rKo KoHTo AaBa

0.00

64,574.00

002

900

64,574.00

0.00

MKD

14KD

64,574.00

0.00

0.00

64,574.00

BrynHo:

Carao:

64,574.00

0.00

64,574 00

23.08.2021 11:59:35 Hanor 3a KHHxerbe no KoHTa H cy6aHarlrl'4''lKl4 KoHTa rlL



001 Hy Oh/uapMoHxja Ha rcM 6yr.foqe AenqeB 6p.2 02 +38923118450 EA6t 403cgj4tg25'7 Ea3a: Lucr2OlO

Haaor ga xHr)Kelbe 6p. 00004/21

Trn Haror:

6poj Ha xaror:

Onllc Ha Harori

DD

000u121

NIJAHO STEINWAY

Aaryxr 01.01.2021 AxyprpaH!

Jlo{ereH Hanoli

OE KoHro C)6aHanr{ Ka AaBa 3eMa AeB. Ban. AeB. AaBa AeB.3eMa
02233

9000

Onpe!4a Eo Kyrnypara lt WerHocra

OcHoBHa TIaBHHHa - 3anxu,aH 14

ynnaTeH Kan[ftu

0.00

8,315,000.00

MKD

14KD

8,315,000.00

0.00

0.00

8,315,000.00

B{ynHo: 8,315,000.00 8,315,000.00

Ca,nao 0.00

I,1XD 8,315,000.00 8,315,000.00

3eMa AeB. Bar. AeB.AaBa AeB. 3eMa

PeKanlryrap no c'tHTerllIqKr xoHTa

OE CrHTer.lqxo xoHTo AaBa

022

900

8.315,000.00

0.00

[,IKD

MKD

8,315,000.00

0.00

0.00

8,315,000.00

0.00

8,315,000.00

BKynHo:

C-aruo:

8,315,000.00

0.00

8,315,000.00

23,08.2021 U:59:23 Hanor 3a KHxxetbe no KoHra I c]6aHan'm1'{K' KoHTa
Llt

tr
tr

8,315,000.00

0.00

PeKanrryrap no Earyrli AeB. Bar. AeB. AaBa AeB.3ena



CnHcox :a aHr&r(IrpaHu HaaBopemHrr copa6orHr4ur4 sa 07,2020

P.Ep. I4rrle n rpesurue HHC'rp),M9HT HETO I,I3HOC

Buo::una 10,500.001 Mar4a,reua flonocxa
2 Molrrr.rro KyOojasaxrac Buornna 7,000.00

7,000.00-1 feopruua flononcra Buonuna
Buonuua 10,500.004 Esa Boroencxa

Buo.ruua 7,000.005 Jby6uqa Aeneea
Brora 7,000.006 Arexcasaap Jlaoecxu
Buora 7,000.007 I4.rsa Eanara

3,500.008 Aneca 3aja:u
7,000.00A,rercan4pa Jauercxa Buo:rouqe,to9

Buo:roHqero 7,000.0010 Jbynxa Manvencxa
Koxr"pa6ac 7,000.0011 Anac, ac llyjorcxra
Konrpa6ac 7,000.00Kupu:r 3rarauoncrut2
@:rejra 7,000.00t3 Alecanaap Jlorocru

8,000.00Xopual4 Asrosuo Kocrescxu
15,000.00Xopna15 Hurora Tpajroncxu

Xopua 7,000.00B:raroja Bacfirescr]rt6
7,000.00Xopua17 Hrrola Tep:ltcru
7,000.00O6oa18 Haraura ,fluruocxa
15,000.00Tpolr6out9 Harora Pucregcru
8,000.00Tpor'r6onCarnxo Hltroaoncru20
7,000.00Tpor'r6oxBuxrop Eoroeecrr.r2l
10,000.00Xap<faCapa A.KocraAunoncra22
4,000.00Ty6aXpucrujan Pajroacxu23
8,000.00Ygapuu rrHcrp)'MeHrlr24 an Cro AHOBITK

15,000.00Yaapsu IrHcrpyl{eHrlrEBf25
205,500.00Brc,nnO HCTO

I

I

MH.v

li

\i

BEoroH.rero

,a= ;";-.\\

'ol:



Cnscox ga anraxupaHr,r HaaBopeuit'r copa6oruuqu sa 02.2020

PCM
o t*

/i _3 _- 
="

P.Ep. I4ue u upesnlre r.rHcTplMeHT HETO I,I3HOC

1 Maraaresa flonocra Buolssa 4,200.00

2 Mouwuo Ky(foj anaxnc Buoruua 18,000.00

3 Ega Eoroencra Bvo:rr.rna 4,200.00

Aneca 3ujaslr Buo:ron.rero 18.000.00

5 Hrop Baxpencrur flpo rurapuner 9,000.00

6 Crerfan I,Lruen Tpy6a 6,000.00

7 I4nau Yryuon Yaapsn nHcrpWeHTIr 7,200.00

8 fopan Murpen Yaapsu r.rHcrppreHrl,I 15.000.00

9 Cauxo H[ronoscru flpn rpou6ou 5,000.00

10 Mapujaua Hurororcxa fluj auo 4,000.00

Brynuo nero 90,600.00

4

I

%=i}:-

;:,il$t\,2.r\y
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I
ly'sao4 Ha npoMer ra cocroj6a Ha cMerKa
6poi: 148

.. Cuerxa
100000000063095

300000003s98473

300000000020891

KOMEP[]I4JAIIHA E;AHKA AIT
CKONJE

300000000020891

l(oMEPt.lhJAJlHA 6AH|G Arl
CKONJE

21 0053125660123
Hn6 TyryHcxa EaH€ AA Crcnje

200000011425719

CTONAHCIG 6AHKA AA CKONJE

20000001142s719
CTONAHCKA 6AHKA AA CKONJE

'180100868078713

, t. ,qaryM

29t'12t2020

HY MAKETOHCKA OhNXAPMOHI4JA CKONJE

'119.303.00

HapoAHa 6aHXa Ha Peny6nrxa MaKeAoH[ja

'B(ynHo oAnHa KpajHo carylo

98,280.00 18,654.00 198,929.00

oop.

IUAKEAOHCKI4 TEIIEKOM AE- 60
CKONJE

MAKEgOHCKA ABTOPCKA
AaEHt.lrjJA EOO _ CKOnJE

MAKEAOHCKA AATOPCKA
ATEHqhJA AOO. CKONJE

Brynro:

0.00

0.00

0.00

0.00

43,680.00

54.600.00

98,280.00

60

60

13,188.00 4030997339640 180100868078713 421320 40

249244122020-1

io 6-pa 6p 24924412202c1

no +pa 6p '18996/20

no +pa 6p 18997/m

no +pa 6p 2G.nO3.000-010575

yffATA nO OPA 032{1/200

vnnATA no oPA 031-01/200

1,128.00 4030990108316 180100868078713 4U990 40

18996/20

2,2s6.00 4030990108316 180.100868078713 464990 40

18997t20

2,082.00 4018999101772 180100868078713 464990 40

20-PF3-000_0 1 057s

0.00 4030992163870 032-O1t20

180100868078713 723911 40

0.00 4030992163870 03141t20

180100869078713 72391 1 40

18,654.00

nyllKo nETPOn AOOEn C.
nnACHt4UA,nnACHt4LlA

cKoncK,l UE3 OECTI4BAI

CKONC Kl4 UE3 OECTTAAn

50

50

29112i2O20 CvleI]ia 18010086a078713

t(oMEPI_I,IJAJIHA 6AHXA Al]
C(ONJE

60

I

;.
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Одговор 

на забелешки на  
Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор 

 
Добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на 
финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на НУ 
Филхармонија на сметката на основен буџет (603) бр. 16-165/9 и Нацрт извештајот за 
извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 
година на сметка на приходи остварени од самофинансирачки активности (787) бр. 
16-165/10 од 12.07.2021 година и тоа: 

- На ден 30.07.2021 година добиени се забелешки на Нацрт извештајот за 
извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност 
за 2020 година на НУ Филхармонија на сметката на основен буџет (603) бр. 16-
165/9 и Нацрт извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи 
и ревизија на усогласеност за 2020 година на сметка на приходи остварени од 
самофинансирачки активности (787) бр. 16-165/10 од 12.07.2021 година од в.д 
директорот на  НУ Филхармонија од Тина Иванова Бејков, заведени во 
Државниот завод за ревизија под број 16-165/14 од 30.07.2021 година.  

- На ден 13.08.2021 година добиени се на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 
година на НУ Филхармонија на сметката на основен буџет (603) бр. 16-165/9 и 
Нацрт извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи и 
ревизија на усогласеност за 2020 година на сметка на приходи остварени од 
самофинансирачки активности (787) бр. 16-165/10 од 12.07.2021 година од 
поранешен директор на  НУ Филхармонија, од Виктор Илиески, заведени во 
Државниот завод за ревизија под број 16-165/15 од 13.08.2021 година. 
 

Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е следното: 
 
Забелешка од в.д. директорот на  НУ Филхармонија 
 
Сметка на основен буџет 
 
1. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.1.2 која се однесува на не 

донесени процедура за пресметка и исплата на плати во НУ Филхармонија не се 
прифаќа,  од причина што  не се доставени нови докази, а образложението 
дадено за начинот на организирање на работното време на вработените кое се 
должи на спецификата на дејноста е соодветно истакнато од страна на 
ревизијата и е насока на изготвување на интерен акт за пресметка и исплата на 
плата и воспоставување на систем на внатрешни контроли согласно член 16 од 
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Закон за јавна внатрешна финансиска контрола со кој би се опфатиле процедури 
за потврдување на обработените часови на вработените согласно спецификите 
на дејноста на установата.   
 

2. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.2.1. и дадената 
препорака од алинејата 1 која се однесува на изработка на интерен акт за 
постапката за вработување на нови вработени почитувајќи ги начелата на 
целосна транспарентот и фер конкуренција меѓу кандидатите како и 
неусвојување на акт за спроведување на реаудиција делумно се прифаќа, 
поради дополнително доставен Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за 
вработување во зависност од категоријата и нивото на работното место за кое се 
објавува јавниот оглас бр. 02-113/4 од 07.04.2021 година и Правилник за полагање 
на аудиција бр. 02-187/4 од 12.05.2021 година. Преземените активности ќе бидат 
обелоденети во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор а 
препораката соодветно е прилагодена.    
 

3. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.3.1  алинеја 3 која се 
однесува на утврдени слабости во извршениот попис на паричните средства 
делумно се прифаќа , од причини што со наведеното во забелешката и покрај 
тоа што во пописниот елаборат недостасуваа последните благајнички извештаи 
и банкови изводи на сметките, кои се доставени во прилог на забелешките и е 
доказ за извршено усогласување со сметководствената евиденција на паричните 
средства на сметките. Поради дополнителна доставените документи 
констатацијата во Конечниот извештај се брише. 

 
4. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.3.2. која се однесува на 

неевидентирани постојани средства делумно се прифаќа, поради 
дополнително доставен налози за книжење со кој е извршено евидентирање на 
постојаните средства наведени во алинеите 3 и 4 , што соодветно ќе биде 
образложено во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор. 

 
5. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.3.4 алинеја 1  која се 

однесува на  извршени исплати по фактури за набавка на материјали и услуги за 
кои недостасува соодветна поткрепувачка документација се прифаќа, поради 
извршено комплетирање на документацијата во налозите за извршените 
исплати и алинеја 2 која се однесува на група исплата на авторски хонорари за 
изведувачи од земјата не се прифаќа, од причина што  не се доставени нови 
докази, а образложението дадено за констатираната состојба ги потврдува 
заклучоците кои се наведени во наодот од оваа точка.  

 
6. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.3.4 алинеја 3 (во 

забелешката наведено алинеја 4) која се однесува непостоење на соодветен 
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правен основ за исплата на надоместоци за користење на приватни инструменти 
како и набавка на потрошен материјал за одржување на истите не се прифаќа. 
Забелешките се во насока на објаснување за констатираните состојби кое 
ревизијата го имаше во предвид и не ја спори оправданоста на овие исплати, 
меѓутоа известуваме за непостоење на правен основ за исплата на средства за 
користење на сопствени инструменти од страна на вработените за потребите на 
НУ Филхармонија како и на непрецизности во делот на наведениот правен основ 
во Правилникот за надоместоци за користење, одржување на музички 
инструменти во лична сопственост и потрошен материјал.  

 
7. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.3.5 која се однесува на 

преземање на обврски од страна на НУ Филхармонија и нивно сервисирање со 
средства кои се наменети за Годишната програма за следната година не се 
прифаќа со оглед на тоа што со наодот соодветно е истакнато дека нивото на 
обврските во 2020 година е намалено во однос на 2019 година, додека 
преземените обврски над обезбедените средства се однесуваат на 2018 година и 
истото е констатирано и со записник од Министерството за култура. 

 
8. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.1 алинеја 1 која се 

однесува на спроведена неделива постапка за јавна набавка на потрошен 
материјал за инструменти спроведена во 2019 година не се прифаќа од причини 
што со искажаното во забелешката се наведува дека е прифатена потребата од 
деливост на набавката и истото е извршено како дел од постапката за набавка 
на потрошен материјал за инструменти спроведена во текот на 2020 година со 
што им е дадена поголема можност на заинтересирани економски оператори да 
учествуваат во постапката и да се оствари повисоко ниво на конкуренција. Во 
врска со делот од забелешката која се однесува на извршеното упатување кон 
одредени трговски марки обврска на субјектот на ревизија е во целост да го 
почитува ЗЈН односно упатување кон трговска марка е дозволено единствено во 
исклучителни случаи кога не е можно да се даде доволно прецизен опис на 
предметот на набавката, што во оваа постапка не било случај и доколку веќе има 
потреба од ова, истото непосредно да биде придружено со зборовите “или 
еквивалент”. Притоа ве известуваме дека ЗЈН не дава можност за додавање на 
колони каде што посебно би се навеле еквивалентните понудени стоки.  
 

9. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.1 алинеја 2 која се 
однесува на извршено неоправдано поништување на постапка за јавна набавка 
за обезбедување на деловни простории не се прифаќа. Согласно наведеното во 
забелешката поништувањето на спроведената постапка е извршено од причини 
што по извршеното електронско наддавање од страна на двата учесници во 
постапката по што е постигнато намалување на понудената цена, договорниот 
орган се посомневал во можноста договорниот орган кој понудил најниска цена 
квалитетно да ја изврши работата и врз основа на ова сомневање извршил 
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поништување на постапката. Условите под кои може да се изврши поништување 
на постапката за јавни набавки се соодветно наведени во Законот за јавни 
набавки при што со истиот не е предвидена законска можност да се изврши 
поништување по горенаведениот основ, а со доставената Изјава за сериозност на 
понудата од заинтересираниот економски оператор во текот на постапката 
договорниот орган се заштитува од можно неквалитетно извршување на 
договорот. 

 
10. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.2 која се однесува на 

документација која недостасува во врска со реализирана постапка за јавни 
набавки на авионски карти и хотелско сместување не се прифаќа поради тоа 
што во забелешката не се доставени дополнителни документи а информациите 
дадени во образложението ни беа познати во текот на извршувањето на 
ревизијата. 

 
11. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.3 која се однесува на 

констатирани слабости во спроведена постапка за набавка на делови за 
машинска сала и одржување не се прифаќа од причини што со искажаното во 
забелешката ги потврдува заклучоците кои се наведени во наодот од оваа точка. 

 
12. Забелешката на констатираните состојби во точката 7.2 во делот Останати 

прашања која се однесува на дополнителен ангажман на вработени лица во НУ 
Филхармонија на Факултетот за музичка уметност е образложение  за кое 
Овластениот државен ревизор дава  насоки за  соодветно законско регулирање 
на оваа област. 

 
13. Забелешката на констатираните состојби во точката 7.6 која се однесува на 

состојби во делот на нови вработувања и унапредувања на вработените е 
образложение за кое Овластениот државен ревизор дава насоки 
Министерството за култура да ја испита оправданоста на одредбата од член 76Б 
од Законот за културата и да предложи измена на законот со која ќе се 
елиминира можноста од злоупотреба на истата. 
 

Сметка на приходи остварени од самофинансирачки активности 
 

14. Забелешките на констатираните состојби во точката 4.1.2.  која се однесува на 
неизготвени пишани процедури за начинот на издавање под закуп на просторот, 
одредување на висината на закупот на салите и останатите простории, начинот 
на задолжување и раздолжување со билети на билетарите и доделување на 
гратиси претставува известување  за преземените активности по дадената 
препорака од Овластениот државен ревизор и во прилог е доставен Правилник 
за постапката за издавање во закуп на простор во НУ Филхармонија бр,02-282/3 
од 07.07.2021 година. Преземените активности ќе бидат обелоденети во 
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Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор а препораката соодветно 
прилагодена. 

 
15. Забелешките на констатираните состојби во точката 4.2.4.  која се однесува на 

начинот и висината на закупот на просторот на установата претставува 
известување за преземените активности по дадената препорака од Овластениот 
државен ревизор и во прилог е доставен Правилник за постапката за издавање 
во закуп на простор во НУ Филхармонија бр,02-282/3 од 07.07.2021 година. 
Преземените активности ќе бидат обелоденети во Конечниот извештај на 
Овластениот државен ревизор а препораката соодветно прилагодена.. 
 

Забелешка од поранешен директор на  НУ Филхармонија 
 
Сметка на основен буџет 
 
Во врска доставената забелешка на резимето која се однесуваат на  аудициите 
ревизијата истакнува дека во извештајот не е наведено дека не се вршени аудиции 
во постапката за нови вработувања, односно ревизијата има дадено забелешка за 
недостатоци кои се однесуваат на Правилникот за формата и содржината на 
јавниот оглас и на пријавата за вработување и неусвојување на Акт за реаудиција на 
постојните вработени. Сметаме за потребно да укажеме дека констатираните 
состојби во Нацрт извештајот на Овластениот државен ревизор се засновани на 
целосни и веродостојни докази а не паушални констатации како што е изнесено во 
забелешките.  
Одговорот на  останатите забелешки на резимето кои имаат иста содржина и се 
однесуваат на наодите и препораките од Нацрт извештајот на Овластениот државен 
ревизор се составен дел на одговорите во поединечните точки подолу во текстот. 
 
16. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.1.1  која се однесува на 

несоодветно воспоставен систем на интерни контроли кај процесот на плаќање 
и недонесени пишани процедури за движење на документацијата, распределба 
на должностите и одговорностите за лицата вклучени во процесот не се 
прифаќа, поради тоа што во забелешката не се доставени дополнителни 
документи кои ќе ја оспорат утврдената состојба за системот на интерни 
контроли, а донесување на пишани процедури за процесот на плаќање е во 
насока на потврдување на констатацијата на ревизијата.  
 

17. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.1.2  (дадена како 
забелешка од точка 4.1.1.) која се однесува на не донесени процедура за 
пресметка и исплата на плати во НУ Филхармонија не се прифаќа,  од причина 
што  не се доставени нови докази, а образложението дадено за начинот на 
организирање на работното време на вработените кое се должи на спецификата 
на дејноста е соодветно истакнато од страна на ревизијата и е насока на 
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изготвување на интерен акт за пресметка и исплата на плата и воспоставување 
на систем на внатрешни контроли согласно член 16 од Закон за јавна внатрешна 
финансиска контрола со кој би се опфатиле процедури за потврдување на 
обработените часови на вработените согласно спецификите на дејноста на 
установата.   

 
18. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.2.1. и дадената 

препорака од алинејата 1 која се однесува на изработка на интерен акт за 
постапката за вработување на нови вработени почитувајќи ги начелата на 
целосна транспарентот и фер конкуренција меѓу кандидатите како и 
неусвојување на акт за спроведување на реаудиција делумно се прифаќа, 
поради дополнително доставен Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за 
вработување во зависност од категоријата и нивото на работното место за кое се 
објавува јавниот оглас бр. 02-113/4 од 07.04.2021 година и Правилник за полагање 
на аудиција бр. 02-187/4 од 12.05.2021 година. Преземените активности ќе бидат 
обелоденети во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор а 
препораката соодветно е прилагодена.    

 
19. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.3.1, алинеја 5 која се 

однесува на утврдени слабости во извршениот попис не се прифаќа, од причини 
што наведеното во забелешката ревизијата го имаше во предвид при вршењето 
на ревизијата и е во насока на потврдување на констатациите во наодот. 
Алинејата од оваа точка на извештајот поврзана со реверсите се однесува за 
неиздадени реверси за опрема, а не за инструменти како е наведено во 
забелешката.  

 
20. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.3.3  која се однесува на 

неизвршено вредносно евидентирање на земјиштето со кое располага 
установата не се прифаќа, со оглед на тоа што искажаното во забелешката е во 
насока на потврдување на констатациите на ревизорот.  

 
21. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.3.4 алинеја 1  која се 

однесува на  извршени исплати по фактури за извршени набавка на материјали 
и услуги за кои недостасува соодветна поткрепувачка документација се 
прифаќа, поради извршено комплетирање на документацијата во налозите за 
извршените исплати и алинеја 2 која се однесува на група исплата на авторски 
хонорари за изведувачи од земјата не се прифаќа, од причина што  не се 
доставени нови докази со кој би се оспориле констатираните состојби, а 
образложението кое е дадено ни беа познати во фазата на извршување на 
ревизијата и ги потврдува заклучоците кои се наведени во наодот од оваа 
алинеја.  
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22. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.3.4 алинеја 3 која се 
однесува непостоење на соодветен правен основ за исплата на надоместоци за 
користење на приватни инструменти како и набавка на потрошен материјал за 
одржување на истите не се прифаќа. Забелешките се во насока на објаснување 
за констатираните состојби кое ревизијата го имаше во предвид и не ја спори 
оправданоста на овие исплати, меѓутоа известуваме за непостоење на правен 
основ за исплата на средства за користење на сопствени инструменти од страна 
на вработените за потребите на НУ Филхармонија како и на непрецизности во 
делот на наведениот правен основ во Правилникот за надоместоци за 
користење, одржување на музички инструменти во лична сопственост и 
потрошен материјал.  
 

23. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.3.5 која се однесува на 
преземање на обврски од страна на НУ Филхармонија и нивно сервисирање со 
средства кои се наменети за Годишната програма за следната година не се 
прифаќа со оглед на тоа што со наодот соодветно е истакнато дека нивото на 
обврските во 2020 година е намалено во однос на 2019 година, додека 
преземените обврски над обезбедените средства се однесуваат на 2018 година и 
истото е констатирано и со записник од Министерството за култура. 

 
24. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.1 алинеја 1 која се 

однесува на спроведена неделива постапка за јавна набавка на потрошен 
материјал за инструменти спроведена во 2019 година не се прифаќа со оглед на 
тоа што со постапка за јавна набавка не било предвидена можност од деливост 
на набавката иако биле создадени сите услови за истото и е извршено 
неоправдано и непотребно специфицирање на трговски марки на начин кој не е 
дозволен согласно Законот за јавни набавки со што е создадена можност за 
ограничување на конкуренцијата.  

 
25. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.1 алинеја 2 која се 

однесува на извршено неоправдано поништување на постапка за јавна набавка 
за обезбедување на деловни простории не се прифаќа. Согласно наведеното во 
забелешката поништувањето на спроведената постапка е извршено од причини 
што по извршеното електронско наддавање од страна на двата учесници во 
постапката по што е постигнато намалување на понудената цена, договорниот 
орган се посомневал во можноста договорниот орган кој понудил најниска цена 
квалитетно да ја изврши работата и врз основа на ова сомневање извршил 
поништување на постапката. Условите под кои може да се изврши поништување 
на постапката за јавни набавки се соодветно наведени во Законот за јавни 
набавки при што со истиот не е предвидена законска можност да се изврши 
поништување по горенаведениот основ, а со доставената Изјава за сериозност на 
понудата од заинтересираниот економски оператор во текот на постапката 
договорниот орган се заштитува од можно неквалитетно извршување на 
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договорот. 
 

26. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.2 која се однесува на 
документација која недостасува во врска со реализирана постапка за јавни 
набавки на авионски карти и хотелско сместување не се прифаќа со оглед на тоа 
што во забелешката не се понудени информации кои не ни беа познати во текот 
на извршувањето на ревизијата, а до констатациите кои се истакнати во наодот 
дојдовме со увид во системот на ЕСЈН како што се предлага во забелешката. 

 
27. Забелешката на констатираните состојби во точката 7 претставува потврдување 

на констатираните состојби од оваа точка. 
 

Сметка за приходи остварени од самофинансирачки активности 
 
28. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.1.1  која се однесува на 

несоодветно воспоставен систем на интерни контроли кај процесот на плаќање 
и недонесени пишани процедури за движење на документацијата, распределба 
на должностите и одговорностите за лицата вклучени во процесот не се 
прифаќа, поради тоа што во забелешката не се доставени дополнителни 
документи кои ќе ја оспорат утврдената состојба за системот на интерни 
контроли, а донесување на пишани процедури за процесот на плаќање е во 
насока на потврдување на констатацијата на ревизијата.  

 
29. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.1.2.  која се однесува на 

неизготвени пишани процедури за начинот на издавање под закуп на просторот, 
одредување на висината на закупот на салите и останатите простории, начинот 
на задолжување и раздолжување со билети на билетарите и доделување на 
гратиси не се прифаќа од причини што истакнатото во забелешката воопшто не 
се однесува на состојбата утврдена во оваа точка од извештајот.  
 

30. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.2.2.  која се однесува на 
слабости во делот на ангажманот на надворешни лица за извршување на 
работни задачи за потреби на институцијата не се прифаќа поради тоа што со 
забелешките не доставен доказ во потврда на изнесените тврдење во делот на 
ангажманот на надворешни лица и не се понудени нови информации кои се 
однесуваат на утврдувањето на висината на надоместоците на ангажираните 
лица за извршување на тековни работни задачи во установата кои не ни беа 
познати во фазата на извршување на ревизијата.   
 

31. Забелешката на констатираните состојби од точката 4.2.3.  која се однесува на 
донесената одлука и материјално и финансиско задолжување на билетите 
(дадена како забелешка од точка 4.2.2.) и за непостоење на методологија за 
утврдување на цени за настаните во организација на установата не се прифаќа   
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од причини што во забелешката се изнесени информации за детална евиденција 
на кои лица се распределуваат одобрените гратис билети и донесени одлуки за 
гратис билети за што ревизијата го нема наведено во наодот односно ревизијата 
се осврнува на високиот процент на издадени гратис билети не се оспорува во 
забелешката. Во однос на непостоење на методологија за утврдување на цени за 
настаните во организација на установата претставува потврдување на 
констатираните состојби  во Нацрт извештајот на Овластениот државен ревизор. 

 
32. Забелешката на констатираните состојби од точката 4.2.4.  која се однесува на 

начинот и висината на закупот на просторот на установата не се прифаќа, од 
причини што наведените образложенија во забелешката не даваат соодветно 
објаснување за состојбите констатирани во наодот, а кои би придонеле за 
промена на истите.   

 
33. Забелешката на констатираните состојби од точката 4.3.  која се однесува на 

констатирани слабости кај дел од постапките за јавни набавки не се прифаќа  со 
оглед на тоа што во забелешката не се понудени информации кои не ни беа 
познати во текот на извршувањето на ревизијата. 
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