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Резиме
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи
заедно со ревизија на усогласеност на Агенцијата за вработување на Република
Северна Македонија на сметката основен буџет за 2020 година.
За финансиските извештаи 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 на дел од елементите на финансиските извештаи кои се
состојат од елементи на биланс на состојба на ден 31 декември 2018 година и
елементите од билансот на приходи и расходи, при што овластениот државен
ревизор се воздржа од давање мислење за вистинитоста и објективноста на дел
од елементите од финансиските извештаи, како и за усогласеноста на
активностите и финансиските трансакции со релевантната законска
регулатива, упатства и воспоставените политики.
Извршена е ревизија на резултатите од спроведувањето на препораките од
Конечниот извештај на Агенцијата за 2018 година за сметката основен буџет,
при што е констатирано дека во најголем дел препораките се делумно
спроведени или во тек е постапување по истите.
Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност
на Агенцијата за 2020 година ги констатиравме следните состојби:
- слабости во системот на внатрешни контроли во процесот на набавка, прием,
издавање и евидентирање на залихите на материјали, процесот на
евиденција на горивото за моторните возила и процесот на исплата на
средства за активни програми и мерки за вработување;
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- Колективниот договор на ниво на работодавач не е усогласен со важечката
регулатива и не е доставен предлог до Владата на РСМ за утврдување на
вредноста на бодот за пресметка на платите на вработените (даватели на
јавни услуги и помошно технички лица);
- не се склучени менаџерски договори помеѓу директорот/заменик
директорот на Агенцијата и Владата на РСМ согласно измените на Законот за
вработувањето и осигурување во случај на невработеност;
- недоволна екипираност на Секторот за внатрешна ревизија и нецелосна
реализација на планираните ревизии со Годишниот план за работа на
внатрешна ревизија;
- не се постапува согласно Оперативните упатства за реализација на
Оперативниот план за 2020 година во делот на извршување на контролите и
обезбедување на комплетност на документацијата при реализација на
активните програми и мерки за вработување како и спроведувањето на
мониторингот на истите;
- неусогласеност на податоците од модулите за материјална евиденција на
постојани средства, залихата на материјали, како и податоците за исплати по
основ на паричен надоместок и активни мерки во однос на искажаните во
сметководствената евиденција;
- не е воспоставен интегриран систем помеѓу електронскиот систем за активни
програми и мерки во ЦВ и модулот за финансиско работење на Агенцијата;
- не целосно извршен попис на средствата, побарувањата и обврските согласно
законската регулатива;
- не се довршени постапките за утврдување на правниот статус на дел од
објектите кои се користат, како и впишување на податоци за сопственоста и
правото на користење кај надлежната агенција;
- слабости во начинот на постапување и евидентирање на залихите на
материјали и ситниот инвентар и издавање на истите;
- неправилности при евидентирање на остварениот приход по основ на
придонес за вработување и остварување на меѓу институционална
комуникација;
- преземени се обврски без спроведување на постапки за јавни набавки,
склучени се договори кои не се во согласност со утврдените услови во
тендерската документација, како и слабости при следење на реализацијата
на склучените договори за јавна набавка.
За констатираните состојби ревизијата даде препораки со цел да се надминат
утврдените состојби во наредниот период.
Во делот за Нагласување на прашања за неизвесност или континуитет
истакнуваме за:
- бројот на невработени лица корисници на паричен надоместок и ефектот од
посредување на Агенцијата за вработување на овие корисници;
- не почитувана законска обврска од Буџетот на РСМ да се уплатуваат парични
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средства на сметката на Посебен фонд, по основ на уплатен ДДВ и царини од
страна на заштитните друштва со што Агенцијата во целост не ги обезбедува
финансиските средства кои законски и следуваат за подобрување на
условите за вработување и работење на инвалидните лица и
- состојбата за бројот на предмети и износот на главниот долг во постапки пред
надлежните судови во кои Агенцијата се јавува во својство на тужител или
тужена странка, што во идни периоди ќе има влијание врз финансиските
извештаи и работењето на Агенцијата.
Во делот на Останати прашања известивме за потребата од измена на Законот за
вработување и осигурување во случај на невработеност за што е известено и со
претходните ревизии во делот на доуредување на одредбите за подготовката,
носителот/надлежна институција и периодот на донесување на оперативниот
план како годишен оперативен документ за активните програми и мерки за
вработување. Исто така, законската регулатива не го уредува и начинот на
распоредување на финансиските средства што резултира Агенцијата да биде
вклучена само во реализацијата на мерките и услугите, а планирањето и
распоредувањето на финансиските средства го врши МТСП.
Од страна на директорот на АВРСМ, како и од страна на поранешниот директор
на АВРСМ, доставени се забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен
ревизор, истите се разгледани при што забелешките на сметката на основен буџет
на точките 4.3.1. алинеја 1 и 4.4.1. булет 1 делумно се прифатени по доставени
дополнителни докази и дообјаснувања. Забелешките по точките 4.2.4. алинеја 1 и
точка 4.3.3. алинеја 2 се прифаќаат поради дополнително доставени докази и
појаснување. За делумно прифатените и прифатените забелешки соодветно е
обелоденето во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор, додека
останатите забелешки не се прифатени поради тоа што не се доставени
дополнителни докази и истите претставуваат информации кои на ревизијата и
беа познати во периодот на извршување.
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1. Вовед
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните од 32
до 34 заедно со ревизија на усогласеност на сметката основен буџет на
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, која се состои од
биланс на состојба на ден 31 декември 2020 година, биланс на приходи и расходи
за годината која завршува на 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 и издаден е извештај за елементите од финансиските
извештаи и ревизија на усогласеност на Агенцијата за 2018 година, при што
ревизијата се воздржа од давање мислење за вистинитоста и објективноста на
дел од елементите од финансиските извештаи, како и за усогласеноста на
активностите и финансиските трансакции со релевантната законска
регулатива, упатства и воспоставените политики.
1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај, се одговорност на
раководството на Агенцијата на овој извештај застапувана од:
-

Билјана Јовановска директор на АВРСМ до 02.11.2020 година и
Абдуш Демири директор на АВРСМ од 03.11.2020 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
Ревизорски тим:
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воспоставени политики.
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски
докази за тоа дали приходите и трошоците се остварени/користени за
планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки
вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од
материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на
постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како
поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето
на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална
неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.
При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли
релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските
извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во
околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на
внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на
сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот,
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.
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.
Ревизорски тим:
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2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 05.03.2021
до 18.06.2021 година од тим на Државниот завод за ревизија.

3. Осврт на извршената ревизијата за 2018 година - спроведување на
препораките
Извршена е ревизија на преземените мерки по дадените препораки во
Конечниот извештај на Агенцијата за 2018 година за сметката на основен буџет
број.16-140/9 од 19.12.2019 година, при што утврдено e дека во најголем дел
препораките се делумно спроведени или во тек е постапување по истите.
Препораките чија реализација била делумно спроведена или е во тек, се
опфатени и со ревизијата на регуларност за 2020 година и истите претставуваат
дел од ревизорскиот извештај.
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 08.07.2021 година.
На ден 06.09.2021 година добиени се забелешки на Нацрт извештајот за
извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија за усогласеноста за
2020 година на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија
број 16-141/9 од 03.08.2021 година од директорот на Агенцијата Абдуш Демири
заведени во Државниот завод за ревизија под број 16-141/13 од 06.09.2021 година
и забелешки број 16-141/9 од 03.08.2021 година од Билјана Јовановска претходен
директор на Агенцијата заведени во Државниот завод за ревизија под број 16141/134 од 06.09.2021 година.
Забелешките се разгледани од овластениот државен ревизор при што
забелешките на сметката на основен буџет на точките 4.3.1. алинеја 1 и 4.4.1.
булет 1 делумно се прифатени по доставени дополнителни докази и
дообјаснувања. Забелешките по точките 4.2.4. алинеја 1 и точка 4.3.3. алинеја 2 се
прифаќаат поради дополнително доставени докази и појаснување. За делумно
прифатените и прифатените забелешки соодветно е обелоденето во Конечниот
извештај на овластениот државен ревизор, додека останатите забелешки не се
прифатени поради тоа што не се доставени дополнителни докази и истите
претставуваат информации кои на ревизијата и беа познати во периодот на
извршување.

Констатирани се следните состојби:
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4.1. Внатрешни контроли
4.1.1. При оценка на системот на внатрешни контроли во процесот на набавка,
прием, издавање и евидентирање на залихите на материјали, процесот на
евиденција на горивото за моторните возила и процесот на исплата на средства
за активни програми и мерки за вработување со цел да се утврди дали истите
се дизајнирани и функционираат согласно Законот за јавна внатрешна
финансиска контрола1, ревизијата го констатира следното:
 со постојните сметководствени политики на Агенцијата се утврдени
одредби кои се однесуваат на залихата во делот на нивно вреднување,
но со истите не е регулиран начинот на постапување при набавка,
прием, издавање и евидентирање, што создава ризик од реално и
објективно прикажување на состојбата на залихите;
 не се воспоставени контроли и дневна евиденција за изминати релации
и километража со службените возила, како и евиденција за просечна
потрошувачка на горивото при користењето на истите од страна на
вработените задолжени со возило во ЦВ, со што ќе се обезбеди
следењето на потрошокот на горивото на службените моторни возила.
Наведеното не е во согласност со Правилникот за користење на
службените моторни возила2 со кој е предвидено податоците од
евиденцијата до 5-ти во месецот за претходниот месец да се достават
до Одделението за стручно-техничка поддршка кое по одобрување на
истата ја доставува до Секторот за финансиски прашања.
За надминување на утврдената состојба во текот на ревизијата до
раководителите на ЦВ доставено е укажување за целосно почитување
на одредбите на Правилникот од страна на лицата задолжени со
службени моторни возила;
 процесот на исплата на средства за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот во ЦС е уреден со
донесената ИСО процедура, но не е донесена процедура за
финансиското работење со утврдени контроли на финансиската
документација за исплата на средства за активни програми и мерки за
вработување во ЦВ. Имено, исплатата на потребните средства се
реализира врз основа на доставено барање (хартиено или електронски)
од координаторите од ЦВ до координаторите на мерката од Секторот
за активни мерки ЦС, кои изготвуваат збирно барање по мерка и го
доставуваат до Секторот за финансиски прашања (СФП), кој од
потсметката за активни програми и мерки врши дознаки до ЦВ преку
акредитив, а центрите вршат исплата на корисниците. Агенцијата нема
донесено политики за сметководствено работење и за спроведувањето
1

„Службен весник на РМ“ бр. 90/2009, 12/2011, 82/2013,188/2013, 192/2015 и 147/2017.
Правилник за користење на службени моторни возила сопственост на Агенцијата бр.02-825 од
09.03.2018 година и бр.02-49/1 од 11..01.2021 година.
2
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на финансиските контроли и усогласување помеѓу ЦВ и ЦС, како и
интегрирање на податоците од системот на активни програми и мерки
со модулот за финансиското работење.
Наведеното не е во согласност со член 7 и 16 од ЗЈВФК и создава ризик да се извршат
исплати без комплетна и потврдена документација. Во март 2021 година изготвено
е нацрт Упатство за поврзување на налозите за исплата на корисниците на активни
програми и мерки, кои се евидентирани во сметководствената евиденција, со
налозите од трезор (образложено во точка 4.3.1).
Препорака
Директорот и одговорните лица во Агенцијата да преземат активности за:
- донесување на процедури со кои ќе се регулира начинот на постапување при
набавка, прием, издавање и евидентирање на залихите на материјали;
- хронолошко и ажурно водење на дневна евиденција за користењето на
службените моторни возила и просечната потрошувачка од страна на
вработените задолжени со службено моторно возило и истата да ја
доставуваат до надлежното одделение во Агенцијата;
- донесување на процедури со утврдени контроли за исплата на средства за
активни програми и мерки за вработување во ЦВ и донесување политики за
спроведување на контрола и усогласување помеѓу ЦВ и ЦС и
- воспоставување на интегриран систем на поврзаност на финансиското
сметководство во ЦС со ЦВ и контролни механизми при исплата на средства
за активни програми и мерки за вработување.
4.2. Усогласеност со закони и прописи
4.2.1. Со одредбите од Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност3 е уреден статусот на вработените на Агенцијата. Согласно
видот на работните задачи кои тие ги извршуваат можат да бидат распоредени
на работни места на административни службеници, даватели на јавни услуги
или помошно-технички

лица.

За

вработените

кои

имаат

статус

на

административни службеници е предвидено категориите, нивоата и звањата
да се уредат со Законот за административни службеници4. За оние вработени
пак кои имаат статус на даватели на јавни услуги се применуваат одредбите од
Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност,

3

Службен весник на РМ број. 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006,
29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15,
154/15, 27/16, 119/16, 21/18 и 113/18 и Службен весник на РСМ број 124/19 и 103/21).
4
Службен весник на Република Македонија број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 127/2016,
142/2016 ,2/2017, 16/2017, 11/2018 и „Службен весник на РСМ број 275/2019 и 14/2020.
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Законот за вработените во јавниот сектор5 и општите прописи од областа на
работните односи.
Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за вработувањето
и осигурување во случај на невработеност од јуни 2019 година донесена е
Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата 6
и измени и дополнувања на Правилникот за систематизација7 заради нивно
усогласување со одредбите на законот.
Со извршениот увид во статутот, актите за организација и систематизација на
работните места во Агенцијата и Колективниот договор на ниво на
работодавач ревизијата ги утврди следните состојби:
 со измените на актот за систематизација предвиден е вкупниот број на
работни места за даватели на јавни услуги и помошно технички лица
по категории, нивоа, општите и посебните услови кои истите треба да
ги исполнат, но во текот на 2020 година за овие работни места не е
извршено распоредување на вработените. Наведената состојба упатува
на нецелосна усогласеност на актот за систематизација со измените на
законот што има влијание врз остварувањето на правата од работен
однос и пресметката на бруто платата.
Ревизијата не дава препорака поради тоа што е донесен нов Правилник
за систематизација на работните места во Агенцијата8 кој е усогласен
со законската регулатива и изготвени се решенијата за распоредување
и утврдување на плата на вработените административни службеници
со важност од 01.01.2021 година и се склучени договори за вработување
на определено време со 45 лица распоредени на работни места
даватели на јавни услуги;
 постои неусогласеност меѓу нивоата на работни места за:
- административни службеници од категоријата В2, Г1 и Г2 во
нивните решенија, Колективниот договор и Правилникот за
систематизација на работните места кои се во примена во 2020
година и предвидените нивоа со членовите 25, 26 и 27 од Законот за
административните службеници. Имено, согласно законот нивоата
одговараат на звањата: виш соработник, самостоен референт и виш
референт, додека во решенијата на вработените, Колективниот
договор и Правилникот за систематизација се заведени со едно
звање пониско (соработник, виш референт и референт). Поради
горенаведеното пресметката на платите кај 311 9 вработени не е во
согласност со законската регулатива во однос на бодовите,

5

Службен весник на РМ број 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18, Службен весник на РСМ број 143/19 и
14/2020.
6
бр.02-2371 од 28.06.2019 година.
7
бр.02-662 од 30.01.2020 година.
8
бр.02-2987 од 09.10.2020 година
9
Бројот на вработени е земен заклучно со месец 12..2020 година.
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исполнување на условите за работното искуство и точноста на
називот на звањата наведени во решенијата на вработените;
- за административните службеници од категоријата В и Г, се
предвидени две нивоа од можни четири, односно не се предвидени
влезно и наредно ниво што претставува ограничувачки фактор,
имајќи во предвид дека секое ниво изискува работно искуство.
Поради тоа, оние вработени кои имале стаж помал од две години,
добиле звања за кои бил пропишан стаж од најмалку две односно
три години, што не е согласно членовите 25 и 26 од Законот за
административните службеници.
Оваа состојба е констатирана од страна на ревизијата и за претходниот
период, односно за 2017 и 2018 година и истата е надмината со
донесувањето на новиот Правилник за систематизација на работните
места на Агенцијата во примена од 01.01.2021 година, поради што
ревизијата не дава препорака по истата.
 во текот на 2020 година од страна на одговорните лица на Агенцијата
не се преземени активности за измени на Колективниот договор на
ниво на работодавач заради усогласување со важечката законска
регулатива. Со одлука на директорот на Агенцијата10 во јуни 2021
година е формирана комисија за отпочнување и водење на колективно
преговарање заради склучување на нов колективен договор;
 не е доставен предлог до Владата на РСМ за утврдување на вредноста
на бодот за пресметување на платите на вработените во Агенцијата за
2020 година (даватели на јавни услуги и помошно технички лица), што
не е во согласно член 87-у од Законот за вработувањето и осигурување
во случај на невработеност.
Утврдените состојби не се во согласност со наведената законска регулатива и
влијаат на различно уредување на правата од редовен работен однос и пресметката
на месечната бруто плата по вработен во Агенцијата.
Препорака
Директорот и одговорните лица во Агенцијата да преземат активности за:
- интензивирање на започнатите активности за донесување на нов
Колективен договор на ниво на работодавач и
- доставување на предлог до Владата на РСМ за утврдување на вредноста на
бодот за пресметување на платите на вработените во Агенцијата кои имаат
статус на даватели на јавни услуги и помошно технички лица
4.2.2. Во член 18 од Колективниот договор се предвидени бодови за ниво за директор
и заменик на директор на Агенцијата и тоа: 945 за директор и 661 за заменик
директор. Бодовите користени при пресметка на платата на директорот не се
10

Одлука бр.04-1657/1 од 14.06.2021 година за формирање на комисија за склучување на нов
колективен договор
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пропишани во член 87 од Законот за административни службеници и
ревизијата не доби информации како истите се изведени, додека за пресметка
на плата на заменик директор применети се бодови за ниво А3 – секретар од
трето ниво. Оваа состојба не е во согласност со Законот за плата и другите
надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија,
согласно кој Владата ги утврдува платите на функционерите и на раководните
работници кои ги именува или назначува. Причина за оваа состојба е
пропустот направен во Одлуката за утврдување на коефициенти за
пресметување на плата на функционерите кои ги именува Владата на РМ, во
која не се определени коефициенти за директор и заменик директор на
Агенцијата.
Наведеното не овозможува законско и точно пресметување на платите и
придонесите од плати. на именуваните лица во 2020 година. Ова состојбата е
констатирана и во конечниот извештај на овластениот ревизор за 2017 година
и 2018 година.
Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на законот за
вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност во јуни 2019 година
оваа состојба е надмината. Имено во член 91-а од истиот е предвидено по
именувањето на директорот, односно заменик директорот на Агенцијата да се
склучува менаџерски договор меѓу именуваниот директор, односно заменик
на директор и Владата на Република Северна Македонија, но се уште не се
склучени менаџерски договори.
Во текот на ревизијата, од страна на директорот на Агенцијата, доставена е
иницијатива до Владата на РСМ11со која се бара отпочнување на постапка за
склучување на менаџерски договор согласно одредбите на законот.
Препорака
Одговорните лица на Агенцијата во соработка со одговорните лица на Владата на
РСМ да ги интензивираат активностите за склучување на менаџерски договор
помеѓу именуваните лица и Владата на РСМ.
4.2.3. Со извршениот увид во доставената документација и извршените анализи во
насока на осознавање дали внатрешната ревизија е формирана и
функционира согласно законските прописи, ревизијата го констатира
следното:
 согласно актите за внатрешна организација и систематизација на работните
места, формиран е Сектор за внатрешна ревизија со еден раководител на
сектор, двајца раководители на одделенија и двајца соработници –
внатрешни ревизори. До мај 2020 година секторот функционира со
раководител на сектор, еден раководител на одделение и еден соработник
за ревизија на усогласеност. Поради остварување на право на пензија на
11

Барање за отпочнување на постапка за склучување менаџерски договор бр.03-1182/1 од 13.04.2021
година.
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раководителот на секторот во јуни 2020 година секторот останува со двајца
вработени. Ваквата состојба не е во согласност со член 31 став 1 алинеја 3 од
Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, според кој, согласно
годишниот буџет со кој располага Агенцијата, организационата единица за
внатрешна ревизија треба да биде екипирана со најмалку четири ревизори
и еден раководител
 со Годишниот план на Секторот за внатрешна ревизија за 2020 година се
планирани две редовни ревизии и тоа: ревизија на управување и развој со
човечки ресурси и ревизија на јавните набавки, како и вонредни ревизии по
барање на раководството. Во текот на 2020 година извршени се две
вонредни ревизии, но и покрај нецелосната реализација на годишниот план
за ревизија, не е направена измена на годишниот план, што не е во
согласност со член 41 став 1 од Законот за јавна внатрешна финансиска
контрола. Имено со законот е овозможено доколку дојде до значителна
промена на проценетиот ризик или планираните ресурси при изготвување
на годишниот план да се измени годишниот план за ревизија.
Нецелосно воспоставена внатрешна ревизија и реализација на годишниот план не
може да обезбеди на раководното лице независно разумно објективно уверување и
совет со цел подобрување на работењето и зголемување на ефективноста на
системот за внатрешна контрола.
Препорака
Одговорното лице на Агенцијата да преземе активности за соодветно екипирање на
Секторот за внатрешна ревизија и целосна реализација на планираните ревизии во
годишниот план за работа на внатрешна ревизија.
Активни програми и мерки за вработување
4.2.4. Програмите, мерките и услугите за вработување кои ќе обезбедат создавање
на нови работни места, поддршка за креирање на нови работни места и
зголемување на вработување на невработените лица се утврдуваат со
Оперативниот план (ОП) за активни програми и мерки за вработување и услуги
на пазарот на трудот. Носител на ОП за 2020 е МТСП, а неговата
имплементација е во надлежност на АВРСМ и нејзините подрачни служби –
Центрите за вработување.
За реализација на вкупно 14 програми и мерки за вработување предвидени со
ОП во 2020 година исплатени се вкупно 1.271.101 илјади денари или 39% од
вкупните расходи за годината предмет на ревизија и тоа од потставките други
плаќања од Агенција за вработување и надоместоци за вработување на
хендикепирани лица.

Распределбата на расходите по програми и мерки е прикажана со следниот
графикон:
Ревизорски тим:
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ОП за 2020 Програми и мерки за вработување
AM 1. Поддршка за самоврабоување …

390.878

АМ 2.1. Субвенционирање на плати
АМ 2.2. Вработување и раст на правни…
АМ 2.3. Поддршка за вработување на лица…
АМ 3.1. Обука на работно место за познат…
АМ 4.1. Обуки за напредни ИТ вештини…
АМ 5. Практиканство
АМ 6.1 Општинско-корисна работа…
АМ 7. Младински додаток

423.168

70.711
155.507
23.643
18.606
41.774
29.708
117.106

Постапките за имплементација на ОП се опишани и регулирани во Оперативните
упатства за активни програми, мерки и услуги за вработување (ОУ), како и во
самите договори. Со ОУ е утврдена методологијата, критериумите и активностите
кои треба да се спроведат за реализација на АПМ, како и мониторингот по однос
на теренски посети и контроли кои согласно ОП треба да се спроведат од страна
на АВРСМ во соработка со надлежните институции вклучени во процесот по фази
од самиот избор на учесници по мерка, до реализација на склучените договори и
исплата по истите.
При извршениот увид во избраниот примерок на предмети за 2020 година од ЦВ
за АПМ во делот на обезбедување на комплетност на документацијата и
извршување на мониторинг/теренски контроли за следење на реализацијата кои
отстапуваат од предвидените активности уредени со ОУ и склучените договори
констатирани се следните состојби:
 не обезбедени докази за извршена проверка и одобрување од страна на
координаторот ЦВ на доставените про-фактури кои се однесуваат за
набавките на материјал/опрема кај мерката - вработување и раст на правни
субјекти;
 отсуство на доказ за издадена потврда по завршена обука од страна на
работодавачот на практикантот со опис на работни задачи кои лицето ги
извршувало, а која треба да е дел од досието на практикантот кај мерката
практикантство;
 отсуство на доказ за издадена потврда/сертификат по завршена обука и
проверка на знаењето издадена од страна на спроведувачот на обуката која
треба да е дел од индивидуалното досие на евидентираното невработено
лице кај мерката обука на побарувани занимања;

Ревизорски тим:
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 при извршениот увид во избран примерок на предмети кај мерките 12
утврдивме отсуство на доказ дека од страна на координаторот на мерката и
центрите за вработување се вршени теренски посети на правните субјекти,
посети со и/или без претходна најава, според потребите и можностите за
проверка на почитувањето на обврските од договорот.
Утврдените состојби се резултат на недостиг од човечки ресурси и возен парк за
извршување на утврдените активности од страна на Агенцијата.
Не комплетноста на доказите и слабости во функционирањето на контролните
механизми при следење на АПМ, не е во согласност со член 12 од Законот за
сметководството на буџетите и буџетските корисници, што влијае на
ефикасноста на мерките и наменско користење на средствата при вклучувањето
на невработените лица во програмите односно мерките за вработување.
Препорака
Одговорното лице на Агенцијата да преземе активности за засилување на
контролите при реализација на мерките во делот на обезбедување на
комплетност на документацијата и спроведувањето на мониторинг над АПМ.
4.3. Финансиски извештаи
4.3.1. Со увид во деловните книги на Агенцијата и извршена анализа на
евидентираните податоци во модулите за материјална евиденција, основните
средства и залиха на материјали, како и системот за исплата на паричен
надоместок и активни мерки ревизијата го утврди следното:
 сегашната вредност на основните средства во материјалната евиденција е
искажана во поголем износ за 12.346 илјади денари во однос на вредноста
искажана во сметководствената евиденција поради;
- не е извршен отпис од материјалната евиденција на 1 возило во износ од
340 илјади денари, кое согласно Закон за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост13 е продадено, а средствата од продажбата се уплатени во
Буџетот на РСМ;
- неточно преземени податоци за исправка на вредност на основните
средства од еден ЦВ во износ од 12.006 илјади денари од стариот во новиот
софтвер за материјална евиденција.
 постои разлика помеѓу податоците од материјална евиденција за залихата на
материјали, резервни делови и ситен инвентар со сметководствената
евиденција во вкупен износ од 493 илјади денари, поради невоспоставена
материјална евиденција од страна на сите ЦВ;

12

Субвенционирање на плати и Практикантство.
Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18, и Службен весник
на РСМ 101/19 и 275/19.
13
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податоците во системот за исплата на паричен надоместок не се совпаѓаат со
податоците искажани во финансиските извештаи добиени од деловните
книги (сметководствената евиденција) во вкупен износ од 770 илјади денари.
Разликата произлегува од не унифицирано навремено евидентирање на
исплатата на ПН во двете евиденции (датум на исплата на средства во
модулот на сметководствената евиденција не е идентичен со датумот на
архивирање на податоците во системот за исплата на паричен надоместок),
извршени исплати по решенија за поврат на ПН и задршки кои
сметководствено се евидентираат на други приходни конта/сметки;
 исто така, по направените усогласувања на податоците од системот за
активни програми и мерки со податоците искажани во финансиските
извештаи добиени од деловните книги (сметководствената евиденција)
ревизијата констатира не совпаѓање на истите во вкупен износ од 773 илјади
денари.
Наведените состојби не се во согласност со член 7 од Законот за сметководството на
буџетите и буџетските корисници14 и не овозможува добивање на точни податоци
за состојбата и усогласеноста на евидентираните податоци во деловните книги на
Агенцијата со податоците презентирани во финансиските извештаи.


Со цел надминување на состојбата на неусогласеност на податоците од системот за
исплата на активните програми и мерки со податоците во сметководствената
евиденција, од страна на секторот за информатика во март 2021 година изготвено е
нацрт Упатство за поврзување на налози за исплата на корисниците активни мерки
политики, кои се евидентирани во сметководствената евиденција со налози за
трезор.
Во Упатството даден е краток опис на чекорите за исплата на корисниците, начинот
на евидентирање, како и поврзувањето на книговодствените со трезорските налози.
Препорака
Одговорното лице на Агенцијата да ги преземе следните мерки и активности:
- воспоставување на процедури и контролни мерки сите ЦВ да го користат
софтверот за материјална евиденција за залиха на материјали, резервни
делови и ситен инвентар;
- воспоставување на интегриран систем на поврзаност на електронскиот систем
за активни мерки за вработување и контролни механизми при исплата на
средства за активни програми и мерки за вработување со модулот
финансиското работење во ЦС и ЦВ;
- да се донесе и примени Упатството за поврзување на налози за исплата на
корисниците активни мерки политики со цел надминување на неусогласеност
на искажаните податоци од базата за исплата на активните програми и мерки
со податоците во сметководствената евиденција.

14

Службен весник на Република Македонија бр. 61/2002; 98/202; 81/2005; 24/2011; 145/2015 и 170/2017
и Службен весник на РСМ број 122/2021.
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4.3.2. Од страна на директорот на Агенцијата во декември 2020 година со одлука за
вршење на годишен попис на средствата, побарувањата и обврските со состојба
на ден 31.12.2020 година формирани се Централна пописна комисија и
поединечни комисии за попис (благајна, основни средства, ситен инвентар и
материјали, обртни средства, побарувања и обврски), а на раководителите на
ЦВ дадени се овластувања да формираат пописни комисии за попис на имотот
и средствата во соодветниот центар и да доставуваат записник од извршениот
попис. По завршување на пописот во Централната служба и центрите за
вработување, издаден е Извештај за извршен годишен попис за 2020 година,
кој од страна на Управниот одбор е усвоен со Одлука од 19.02.2021 година.
Со увид во пописниот материјал од извршениот попис во ЦС и пет ЦВ
ревизијата ја утврди следната состојба:
- сите средствата не се обележани со инвентарни броеви, поради што
истите не се наведени и во пописните листи, што не е во согласност со член
30-а од Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските
корисници15, со кој е уредено дека лицата коишто се материјално
задолжени за средствата што се попишуваат, најдоцна до денот
определен за почнување на пописот ги групираат и означуваат заради
нивно полесно, побрзо и правилно попишување;
- во дел од пописните листи на постојаните средства содржани се податоци
само за количината, без вредносни показатели, што не е во согласност со
член 31 од Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските
корисници, со што е оневозможено вредносно усогласување на
сметководствената со фактичката состојба и
- не извршен попис на залиха на канцелариски материјали и резервни
делови.
Поради горе наведеното, не е извршено целосно усогласување на сметководствена
вредност со фактичката состојба на средствата, што не е во согласност со одредбите
од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и има влијание
на реалното и објективното искажување на податоците во финансискиот извештај биланс на состојба на ден 31 декември и на квалитетот на информациите кои ги дава
истиот.
Препорака
Одговорното лице на Агенцијата да преземе мерки и активности за спроведување
на целосен попис на средства на начин предвиден со законската регулатива.
4.3.3. Во сметководствената евиденција на Агенцијата евидентирани се 49 објекти со
набавна вредност од 456.247 илјади денари. Со извршениот увид во деловните
книги и документацијата која се однесува на истите ревизијата утврди дека:

15

Службен весник на Република Македонија број 28/2003, 81/2005, 8/2009, 175/2011 и 101/2013
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-

-

за 10 (десет) објекти чија набавна вредност е 78.736 илјади денари со кои
располагаат Централната служба и три центри за вработување се води
постапка за утврдување на правен статус и за истите до моментот на
вршење на ревизијата не е обезбеден имотен лист ( Прилог 1 ) и
во имотните листи за 6 (шест) објекти чија набавна вредност е 47.216
илјади денари, а кои се однесуваат на 4 центри за вработување обезбеден
е имотен лист според кој недвижностите се запишана како сопственост
на Република Македонија, но не е запишано правото на користење на
истите од Агенцијата ( Прилог 2).

Наведеното не е во согласност со одредбите од член 12 од Законот за
сметководството на буџетите и буџетските корисници, што има влијание врз
реалноста и објективноста на искажаните податоци за материјалните средстваградежни објекти и изворите на капитални средства во финансискиот извештај
биланс на состојба на ден 31 декември.
Ревизијата напоменува дека за 5 објекти за кои постапката за утврдување на
правниот статус е започната од 2011 година повеќе пати до Министерството за
транспорт и врски се доставувани ургенции и дополнително потребните документи,
со цел решавање на правниот статус на објектите. Последно доставени ургенции се
во декември 2020 година.
Препорака
Одговорните лица во Агенцијата да продолжат со преземање активности со цел
довршување на постапките за утврдување на правниот статус на објектите кои се
користат, како и впишување на податоци за сопственоста и правото на користење
во оние имотни листи каде што не се впишани.
4.3.4. Во финансискиот извештај – биланс на состојба на ден 31 декември 2020 година
искажана е залиха на канцелариски материјали, пелети, нафта за греење и
други материјали во вкупен износ од 3.890 илјади денари. Со извршениот увид
во деловните книги и доставената документација, ревизијата констатира дека:
софтверското решение за материјална евиденција на залиха на
материјали, резервни делови и ситен инвентар со кое располага
Агенцијата, не се применува од страна на сите ЦВ;
-

по извршената набавка на материјали, резервни делови и ситен инвентар,
истите директно се предаваат на вработените без при тоа да се
изработуваат потребните документи (приемница, требување, издатница),
кои служат за потврдување на настанатата промена во количина и
вредност;

-

во центрите за вработување каде има воспоставено евиденција на залиха
на пелети и нафтата, истата се темели на податоци кои се периодични
или се однесуваат на утврдена количина на крајот на годината, со
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извршениот попис, без притоа да се потврди од страна на одговорното
лице приемот и потрошокот на пелети, поради што не е можно со
сигурност да се потврди состојбата на залихата на пелети на крајот на
годината.
Вака воспоставениот начин на евиденција на залихите на материјали, резервни
делови и ситен инвентар, не е во согласност со одредбите од член 6 став 2 и член 7
став 2 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, истата
не е ажурна, сеопфатна и точна и влијае на реалното и објективно искажување на
позициите во финансискиот извештај – биланс на состојба.
Препорака
Одговорните лица на Агенцијата да преземат мерки и активности за:
- користење на софтверското решение за материјална евиденција од страна на
сите центри за вработување;
- изготвување на потребните документи (приемница, требување, издатница)
при набавка и издавање на материјалите;
- воспоставување на постојана и целосна евиденција за приемот и потрошокот
на залихата на пелети и нафта.
4.3.5. Не постои контролен механизам за следење на побарувањата по основ на
остварените приходи од не уплатен придонес за вработување. Ваквата состојба
која е констатирана од страна на овластениот државен ревизор во Конечниот
извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2017 година не
е променета во изминатиот период.
Имено, со увид во деловните книги на Агенцијата, ревизијата констатира дека
сметководствената евиденција на приходот од придонесите за вработување се
води врз основа на банкови изводи од носителот на платен промет за
соодветните уплатни сметки. Во изводот е наведен уплатениот придонес за
вработување од секој ЦВ поединечно, но истиот не претставуваат доволен
доказ за потврдување на точноста и целокупноста на остварениот приход. На
крајот на 2020 година од страна на Агенцијата не е направено усогласување на
остварениот приход од придонес за вработување со податоците од
евиденцијата која ја поседува Управата за јавни приходи. Исто така, од страна
на Агенцијата не е извршена дополнителна контрола за утврдување на
податоците за придонесот за вработување, што не е согласно член 23 став 2 од
Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување16.
Нагласуваме дека во декември 2010 година, меѓу Управата за јавни приходи,
Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, Фондот за
пензиско и инвалидско осигурување и Агенцијата бил склучен договор за
евидентирање и следењето на побарувањата по основ на неисплатени
придонеси од задолжително социјално осигурување. Согласно одредбите од
договорот Управата за јавни приходи, како надлежна институција која во
16

Службен весник на РМ бр. 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12,15/13, 91/13,170/13,
97/14, 113/14, 180/14, 188/14, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16 ,171/17, 35/18 и 247/18
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единствена постапка ги контролира, утврдува и наплатува придонесите, има
обврска да доставува квартални податоци за ненаплатените придонеси до
секоја институција соодветно. Последната доставена информација до
Агенцијата во 2020 година, ги прикажува ненаплатените придонеси заклучно
со 30 септември и истите изнесуваат 224.809 илјади денари. Во недостиг на
целосност на податоците по обврзници на придонесот и контролен механизам
за следење на овие побарувања, ревизијата не е во можност да ја потврди
точноста и комплетноста на искажаните побарувањата.
Наведените состојби влијаат врз целосноста, вистинитоста и веродостојноста на
информациите во финансиските извештаи - биланс на приходи и расходи и биланс
на состојба.
Препорака
Органите на управување и раководење да преземат активности за размена на
податоци за обврзниците за плаќање на придонесите, обврзниците за пресметка и
уплата на придонесите, основиците на придонесите, износите на пресметани,
наплатени и ненаплатени придонеси, како и други службени податоци поврзани со
придонесите и персоналниот данок на доход пропишани согласно Законот за
придонеси за задолжително социјално осигурување.
4.4. Користење на средствата согласно законски прописи
4.4.1. При увидот во начинот на планирање, спроведување и реализација на
постапките за јавни набавки спроведени во 2019 и 2020 година, а по кои се
преземени обврски во 2020 година, извршивме анализа на расположливите
податоци и ревизија на 10 постапки за јавни набавки. Со тоа, опфативме 69% од
спроведените јавни набавки или 57 % од преземените обврски во износ од 71.971
илјади денари кои подлежат на ЗЈН.
Со увид во приложената документација за спроведените постапки и нивната
реализација ги утврдивме следниве состојби:
 Согласно членот 40 став 6 од ЗЈН17, договорните органи во текот на годината
можат да вршат набавки на стоки, услуги и работи без спроведување на
постапка, при што вкупната вредноста на овие набавки во тековната година
не смее да надмине 12 илјади евра во денарска противвредност без ДДВ. Од
доставните податоци ревизијата констатира дека во текот на 2020 година,
Агенцијата без спроведена постапка за јавна набавка има преземено обврски
за набавка на стоки и услуги во вкупен износ од 2.104 илјади денари што
претставува

надминување

на

законски

утврдениот

вредносен

праг.

Преземените обврски се однесуваат на набавки за:


одржување на згради и друга опрема во износ од 711 илјади денари;

17

Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13,
160/13, 28/14, 43/14, 111/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16, 165/17,83/18 и 24/19

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

19

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР



канцелариски материјали и ситен инвентар во износ од 441 илјади денари;



други услуги во износ од 339 илјади денари од кои најголем дел се за
регистрација и осигурување на возила,



средства за хигиена и дезинфекција во износ од 313 илјади денари;



набавка на опрема во износ од 181 илјади денари и



119 илјади денари за останати набавки за потребите на центрите за
вработување.

Од страна на одговорните лица во Агенцијата е образложено дека причина за
оваа состојба е територијалната распространетост на Централната служба и
30 центри за вработување, кои поради практични причини вршеле набавки за
своите потреби од различни добавувачи, како и поради воспоставениот
начин на плаќање преку одобрени средства од главната сметка на Агенцијата
на сметките на центрите за вработување.
Агенцијата има спроведено постапка за набавка на електрична енергија во
април 2020 година, по добиеното известување од Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на РСМ, според кое Агенцијата има обврска да
излезе на слободниот пазар и истата да ја спроведе заклучно со 31.03.2020
година. Но, имајќи го во предвид член 69 од Законот за енергетика со
либерализација на пазарот за електрична енергија Агенцијата и претходно ги
исполнила условите самостојно да учество на пазарот и да спроведе постапка
за јавна набавка согласно член 23 од ЗЈН со цел постигнување на пониска
цена.
Агенцијата има преземени обврски за набавка на поштенски услуги кои се
однесуваат на поштенски услуги кои не подлежат на ЗЈН како писмо носни
услуги до 50 грама согласно член 92 од Законот за поштенски услуги, за кои
давателот на универзалната услуга има ексклузивно право да ги обезбедува,
а рокот на ексклузивитет е продолжен до 31.12.2021 година. Но, исто така има
преземени обврски за писмо носни услуги во внатрешниот сообраќај над 50
грама за кои треба да се спроведе постапка за јавна набавка. Поради
обемноста на документацијата не може да се разграничат преземените
обврски по двата основа.
 Со увид во документацијата за набавка на работи за модернизација, санација
и адаптација на еден ЦВ и реализација на склучениот договор ревизијата
констатира:
- по спроведената постапка за ЈН во октомври 2020 година директорот на
Агенцијата склучил договор18 со избраниот економски оператор во
вредност од 9.707 илјади денари. Согласно член 5 од склучениот договор
носителот на набавката бил должен работите да ги изврши во рок од
најмногу 60 дена од денот од воведување во работа, а договорниот орган
имал обврска во рок од 5 дена од склучување на договорот за јавна
набавка да го воведе на работа носителот на јавната набавка. И покрај тоа
што во тендерската документација во делот на начин и динамика на
18

Договор број 05-3027/2 од 16.10.2020 година
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извршување на договорот се утврдени само претходно наведените
обврски, во склучениот договор дополнително се предвидува
изведувањето на работите да започнат по добивање на согласност од
општината;
- за наведената постапка на денот на склучување на договорот до
општината е доставено писмо барање на согласност за изведување на
работи во ЦВ без прилог документи. Барање19 со прилог документи:
основен проект, ревизија на проект, доказ за право на сопственост и други
потребни документи е доставено во Ноември 2020 година. Општината на
07.12.2020 година издала одобрение за реконструкција и изведувачот е
воведен во работа на 09.12.2020 година.
Поради наведеното во текот на вршење на ревизијата обезбедени се
документи за реализација на наведената постапка во 2021 година и тоа:
- анекс на договорот 20 склучен во февруари 2021 година со кој вредноста на
договорот е зголемена за 6% односно вредноста на договорот изнесува
10.294 илјади денари, по претходно барање од раководителот на ЦВ за
замена на компјутерската инсталација и извршен увид на фактичката
состојба од страна на Комисија формирана од директорот на Агенцијата.
Исто така, со анекс договорот не е предвидено менување на рокот од 60
дена за изведување на работите;
- известување од страна на изведувачот доставено електронски на 21.04.021
година до Агенцијата со кое како причини за пролонгирање на рокот за
изведување на работите ги наведува временските неприлики и зимскиот
период на отпочнување на работите, како и изведување на работите во
вселен објект и потребата за усогласување на термините за работа со цел
да не се наруши нормалното функционирање на ЦВ;
- исто така во текот на ревизијата доставена е завршна ситуација и
завршен извештај21 за извршен стручен надзор од надзорен инженер на
објектот кој наведува дека објектот е изработен согласно основниот
проект и премер пресметката и истиот се предава на трајно користење.
Со дополнувањето на склучениот договор со услови кои не биле предвидени со
тендерската документација се нарушува начелото на транспарентност пропишано
со член 6 од ЗЈН со кој е утврдено дека објавување на планот, огласите,
известувањата, тендерската документација и договорите за ЈН, како и нивните
измени и дополнувања се услов за обезбедување на транспарентност во постапките
за ЈН. На овој начин се нарушени и начелата за конкуренција помеѓу економските
оператори и еднаков третман и недискриминација на економските оператори
пропишани со член 5 и 7 од ЗЈН, што влијае на навремената реализација на
склучените договори и рационалното и ефикасно искористување на средствата.

19
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Препорака
Одговорното лице на Агенцијата да преземе мерки и активности во насока на:
- спроведување на постапките за јавни набавки од страна на централната служба
за потребите на сите центри за вработување;
- склучување на договори согласно утврдените услови во тендерската
документација, како и следење на реализацијата на договорите.
Основ за изразување на мислење
Вкупен ефект од изнесените наоди во точките од 4.2. до 4.4., кои се основ за
изразување мислење, се:
- не е донесен нов Колективниот договор на ниво на работодавач и не е
доставен предлог до Владата за утврдување на вредноста на бодот за
пресметка на платите на вработените;
- не се склучени менаџерски договори помеѓу директорот/заменик
директорот на Агенцијата и Владата на РСМ;
- не соодветно екипирање на Секторот за внатрешна ревизија и не целосна
реализација на планираните ревизии во годишниот план за работа на
внатрешна ревизија;
- при реализација на активните програми и мерки за вработување не се
постапува согласно Оперативните упатства за реализација на Оперативниот
план за 2020 година во делот на засилување на контролите при реализација
на мерките како и обезбедување на комплетност на документацијата и
спроведувањето на мониторингот;
- неусогласеност на базите за материјална евиденција на основните средства и
залиха на материјали кои во сметководствената евиденција се искажани во
износ 12.839 илјади денари, како и базите за исплати по основ на паричен
надоместок и активни мерки во однос на вредноста искажана во
сметководствената евиденција во износ од 1.543 илјади денари;
- утврдивме слабости при вршењето на пописот на средствата, побарувањата
и обврските;
- не довршени постапки за утврдување на правниот статус на сите објекти кои
се користат, како и не впишани податоци за сопственоста и правото на
користење во дел од имотните листи во износ од 146.159 илјади денари;
- постојат слабости во начинот на постапување и евидентирање на залихите на
материјали и ситен инвентар при нивната набавка и издавање;
- начинот на кој се евидентира побарувањата по основ на придонес за
вработување од УЈП во износ од 224.809 илјада денари и остварената меѓу
институционална комуникација и
- преземени се обврски без спроведување на постапки за јавни набавки,
склучување на договори кои не се во согласност со утврдените услови во
тендерската документација во износ од 12.398 илјади денари слабости во
следење на реализацијата на договорите.
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5.

Ревизорско мислење
Мислење за финансиски извештаи
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката
4.3., финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите
материјални аспекти, финансиската состојба на Агенцијата за вработување на
Република Северна Македонија 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., 4.3. и 4.4. активностите, финансиските трансакции и информации,
рефлектирани во финансиските извештаи на Агенцијата за вработување на
Република Северна Македонија не се во согласност со релевантната законска
регулатива, упатства и воспоставени политики.

6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет
6.1. Правата од осигурување во случај на невработеност се остваруваат во
Агенцијата, односно во соодветниот центар за вработување каде што лицето е
евидентирано како невработено лице. Постапката и условите за остварување
на правата од осигурување во случај на невработеност се уредени со Законот за
вработувањето и осигурување во случај на невработеност. Од вкупно
исплатените социјални бенефиции за правото на паричен надоместок
исплатени се средства во вкупен износ од 1.732.997 илјади денари, за
обезбедување на паричен надоместок со придонесите за пензиско инвалидско
осигурување и здравствено осигурување, што претставува 53% од вкупните
расходи на Агенцијата.
Право на паричен надоместок има невработеното лице кое било во работен
однос најмалку девет месеци непрекинато или 12 месеци со прекин во
последните 18 месеци. Невработените лица кои се корисници на паричен
надоместок, согласно Законот, спаѓаат во регистарот на невработени лица,
односно активни баратели на работа и ги имаат законски утврдените права
кои им следуваат како право по основ на невработеност.
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При извршена споредбена анализа за евидентирани невработени лица
корисници на паричен надомест за годините 2019 и 2020 година констатирано
е дека со состојба на 31.12.2020 година, евидентирани се 6.910 невработени лица
корисници на паричен надоместок, и тоа според основ на користење:

Право на паричен надоместок по основ
Корисници на паричен надоместок по основ
на стечај
Корисници на паричен надоместок по основ
на технолошки вишок

31.12.2019
година
354

31.12.2020
година
352

1.379

1.830

Корисници на паричен надоместок по основ
на сезонски работници (сезонци и вработени
на неопределено време)

2.955

4.728

Корисници на паричен надоместок по основ
на технолошки вишок 12 загубари

1

-

4.689

6.910

Вкупно

Бројот на невработени лица корисници на паричен надоместок во 2020 година
е зголемен за околу 47% во однос на 2019 година, што поради економската
состојбата предизвикана од пандемијата Ковид 19, но и поради отпуштање на
лица кои биле вработени на неопределено време, неангажирање на сезонски
работници, како и отпуштени лица прогласени за технолошки вишок.
Согласно законите за материјално обезбедување на невработени лица поради
приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата 22 во
период од 2000-2020 година евидентирани се 7.699 невработени лица
корисници на право на материјално обезбедување во вид на паричен
надоместок.
Во текот на 2020 година согласно Уредбите23 со законска сила за примена на
Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, со

22

Законот за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на
претпријатијата со доминантна сопственост на државата во период од 2000-2004 година (Сл. весник на
РСМ бр.87/08 и 33/2014), Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради
приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата (Сл. весник на РМ
бр,132/2017, 51/2018), Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради
приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата (Сл. весник на РМ
бр,198/2018, 241/2018) и Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради
приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата (Сл. весник на РСМ
бр,10/2020).
23
Сл. весник на РСМ бр.89/20 и 136/20.
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примена за време на траење на вонредната состојба, поврзана со пандемијата
предизвикана од Ковид 19, остварено е право на паричен надоместок од страна
на 3.123 невработени лица.
АВРСМ презема чекори преку директна соработка со работодавачите да
овозможи посредување при вработување на невработените лица. Целта на
услугата е да се олесни поврзувањето на понудата и побарувачката на работна
сила, односно да им помогне на работодавачите да ги пополнат слободните
работни места со квалификувани работници, а на невработените и другите
лица кои бараат работа да им помогне при вработувањето.
Графикон на корисници

на паричен надоместок кои учествувале во

посредувањето и остварено нивно вработување.

Ефекти од посредување за вработување на
корисници на ПН
2220

2152

1678
1083

1099

70

91

2016

2017

81

88

2018

119

2019

2020

Корисници на ПН учесници во посредување
Вработување на корисници на ПН учесници во посредѕвање

Податоците укажуваат на фактот дека и покрај заложбата на Агенцијата и
нејзиното учество при посредувањето мал е бројот на лицата кои се вработиле
во периодот од 2016-2020 година.
Во 2020 година и покрај тоа што е намален бројот на корисници на ПН ученици
во посредување, зголемен е бројот на вработувања на овие корисници.
Причина за намалениот број на корисници на ПН ученици во посредување е
намалениот број на доставени барања од работодавачите за обезбедување на
работници

преку

посредувањето

на

Агенцијата,

поради

настанатите

услови предизвикани од пандемијата со Ковид 19 вирусот, односно поради тоа
што најголем дел од работодавачите се насочени кон зачувување на работните
места, а помалку кон нови вработувања.
Зголемувањето на бројот на вработени корисници на ПН со посредување на
Агенцијата во 2020 година во однос на 2019 година, во најголем дел, се должи
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на вработените корисници на ПН во дејноста образование. Во 2020 година од
119 вработени корисници на ПН, 107 лица се вработени во дејноста образование,
што претставува 90% од вработените корисници на ПН преку посредување.
Имено, се работи за лица кои биле вработени на определено време во
образовните установи, по што го искористиле правото на паричен надоместок
и повторно најголем дел од истите се вработуваат во истите образовни
установи преку посредување на Агенцијата.
Во претходниот период, малиот број на вработувања преку посредување на
Агенцијата се должи на тоа што дел од лицата кои се пријавени како
невработени не доаѓале на интервју за работа во Агенцијата бидејќи истото не
било задолжително, односно не било пропишано како обврска со закон. Исто
така, оние кои се јавувале на интервју кај работодавачот, не ги прифаќале
условите: позицијата, платата и други услови. Со измената и дополнувањето
на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност од јуни
2019 година, во член 59-в утврдено е доколку лицето два пати во текот на 2 (две)
години одбие соодветно или погодно вработување или одбие да присуствува
или не се јави на интервју за работа на кое е упатено од страна на Агенцијата,
да биде избришано од евиденција на невработени лица.
Истакнуваме дека во периодот од јуни 2019 година до денот на ревизија во
евиденцијата на Агенцијата нема невработени лица - корисници на паричен
надоместок кои двапати одбиле соодветно или погодно вработување, одбиле
да присуствуваат или не се јавиле на интервју за работа на кое биле упатени од
страна на Агенцијата.
6.2. Со член 15 и 17 од Законот за вработување на инвалидни лица се пропишани
изворите на средствата од кои се финансира Посебниот фонд, нивната висина
и временскиот период во кои истите треба да бидат обезбедени.
Имено, со направениот увид во деловните книги на Агенцијата, ревизијата
констатира дека во 2020 година секој месец на сметката - Посебен фонд се
издвојувани по 10% од вкупно остварените средства од постојниот придонес за
вработување или вкупно 281.151 илјади денари, согласно член 15 од наведениот
закон. Но, не е почитувана обврската најдоцна до 15 во месецот за претходниот
месец на сметката на Посебен фонд да се дозначуваат средства од Буџетот на
РСМ, по основ на уплатени ДДВ и царини кои се уплатени од страна на
заштитните друштва. Ваквиот начин на постапување не овозможува
Агенцијата во целост да ги обезбеди финансиските средства кои законски и
следуваат за подобрување на условите за вработување и работење на
инвалидните лица.
Оваа состојба е констатирана со спроведената ревизија на усогласеност за 2016
година, при што во декември 2017 година од страна на одговорните лица во
Агенцијата испратен е допис од надлежното министерство за почитување на
законската обврска, за што не е добиен повратен одговор.
Во периодот на известување на ревизијата од страна на директорот на
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Агенцијата до Секторот за даночна и царинска политика при Министерството
за финансии доставено е барање за постапување24 согласно одредбите од
Законот за вработување на инвалидни лица.
6.3. За доделување на неповратни средства од сметката на Посебниот фонд
согласно мерката Поддршка за вработување на лица со попреченост,
подносителот на барањето треба да достави документ „Наод и мислење за
определување на работите кои може да ги извршува инвалидното лице на
соодветното работно место“ донесен од Комисија за определување на работи
кои може да го извршува инвалидното лице формирана при МТСП. Со
извршениот увид во предметите ревизијата утврди дека во обезбедените
мислења од Комисијата стои забелешка „направен е увид во приложената
документација, работното место е видено и е соодветно на посочената
инвалидност, наведена во приложениот наод‘‘, што укажува на тоа дека не е
остварена непосредна средба со инвалидното лице. Ваквиот начин на
постапување не е во согласност со член 8 и 9 од Правилникот за состав на
Комисијата и начинот на донесување на Наод и мислење за определување на
работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветно работно
место25, што може да предизвика погрешни согледувања за здравствената
состојба на инвалидното лице.
Оваа состојба е констатирана и во записникот26 од извршен надзор над
примената на одредбите на Законот за вработување на инвалидни лица од
страна на Комисијата за вршење на надзор при МТСП, во кој е наведено дека од
страна на Комисија за определување на работи кои може да го извршува
инвалидното лице е извршен увид без присуство на инвалидните лица на
работните места.
Наведеното е констатирано и во претходно спроведените ревизии за што
овластениот државен ревизор има издадено извештај, но и покрај тоа од страна
на надлежното министерство не се преземени активности за усогласување на
работата на Комисија за определување на работи кои може да го извршува
инвалидното лице при МТСП со одредбите од Правилникот за состав на
Комисијата и начинот на донесување на Наод и мислење за определување на
работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветно работно
место.
6.4. Во текот на 2020 година евидентирани се приходи во износ од 1.509 илјади
денари по основ на платени закупнини за објекти кои АВРСМ ги издава под
закуп на правни лица. Постапката за издавање на деловен простор под закуп е
регулирана со Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и

24

Барање за постапување бр.05-1851/1 од 09.07.2021 година
Сл. весник на РМ бр.15/2006, 124/2007
26
бр.02-8364/3 од 06.04.2021 година
25
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деловните простории на Република Македонија27.
Со увидот во приложената документација утврдивме дека во 2000 и 2011
година биле склучени 3 (три) договори за закуп со времетраење од 5 и 10 години,
а еден договор е склучен на неопределено време.
По истекувањето на договорениот период, еден закупец продолжил да го
користи просторот, за што во годината предмет на ревизија редовно и уредно
плаќале закупнини на сметката на Агенцијата. Оваа состојба се јавува поради
тоа што во моментот на истекувањето на договорите, Агенцијата не
располагала со имотен лист за деловниот простор кој бил даван под закуп, а по
обезбедување на истиот во декември 2019 година се објавува Објава за
издавање под закуп на деловен простор по пат на електронско наддавање
согласно одредбите од законот. Поради проблеми со проценка на вредноста на
објектот во електронскиот систем, објектот е изземен од издавање по закуп и
објавата била неуспешна. Во тек е постапка за проценка, односно прецизирање
на ре-проценка, по што ќе се објави нова постапка за издавање под закуп.
Имајќи го предвид горенаведеното, препорачуваме по истекот на роковите за
издавање на деловните простории под закуп, истите да се издаваат преку
спроведување постапка за јавно наддавање предвидена во наведениот закон.
6.5. Агенцијата, во постапка пред надлежните судови се јавува во својство на
тужител или тужена странка во вкупно 378 судски предмети. По добиени
судски пресуди се отпочнуваат извршни постапки, а во одредени случаи се
пристапува и кон активирање на банкарски гаранции. Според податоците
доставени од Секторот за правни и административни работи и Секторот за
финансиски прашања, ревизијата ја обелоденува следнава состојба:
- во својство на тужител Агенцијата се јавува во 297 предмети по кои главниот
долг изнесува 135.918 илјади денари, по различни основи, кои во најголем дел
се по основ на постапки против корисници на средства од програмата за
активни политики и мерки кои не ги исполниле обврските согласно
потпишаните договори;
- во својство на тужена странка Агенцијата се јавува во 81 предмети по кои
главниот долг изнесува 10.621 илјади денари, по различни основи, кои во
најголем дел се од областа на работни спорови.
Во 2020 година преземени се дејствија по 162 судски предмети во кои Агенцијата
се јавува во својство на тужител, од кои за 58 донесени се судски пресуди и за
истите евидентирани се побарувања во вкупен износ од 22.183 илјади денари по
основ на главен долг, камата и други трошоци од судската постапка.
Исходот од решавањето на судските постапки во кои Агенцијата се јавува во
својство на тужител или тужена странка може да има влијание врз билансните
27
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позиции во идни периоди.

7. Останати прашања
7.1. Со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност се
уредуваат прашањата за размена на трудот, правата и обврските на
работодавачите, невработените лица, други лица кои бараат работа и други
прашања од значење за вработувањето.
Како учесници во правните односи и во спроведувањето на работите од
размената на трудот се јавуваат: органите на државната управа, АВРСМ со ЦВ,
МТСП, ЗЕЛС и градот Скопје, работодавачите, приватните агенции за
вработување, правните и физичките лица кои извршуваат активности на
образование и други.
Во член 3 алинеја 5 од Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност е пропишано ,,донесување и имплементирање на оперативни
планови за активни програми и мерки за вработување” но со истиот не се
уредени во целост подготовката, носителот, надлежна институција за
имплементација и периодот на донесување на оперативниот план како годишен
оперативен документ за активните програми и мерки за вработување. Исто така
со наведениот закон не е предвидено донесување на подзаконски акт со кој
поблиску ќе се уредат прашањата кои се однесуваат на планирањето,
изработката, финансирањето и одобрувањето на програмите, мерките и
услугите за вработување, надзорот и постапката на имплементација. Овие
активности се дефинираат со Оперативни упатства кои се носат на годишно
ниво од страна на АВРСМ врз основа на ОП.
Овој закон потекнува од 1997 година и истиот претрпел низа измени и
дополнувања, во делот на надлежностите на АВРСМ, но без да бидат
инкорпорирани надлежности кои и се делегираат на агенцијата со новите
закони.
Во текот на 2019/2020 година, донесени се неколку нови закони и измени на
закони и тоа Закон за практикантство, Закон за младински додаток, Законот за
социјалната заштита и други. Со донесување на овие закони на АВРСМ и се
делегираат дополнителни активности со кои постојниот човечки капацитет се
оптоварува со нови административни постапки, а се јавува и недостиг од
финансиски средства за надградба на IT системот на АВРСМ.
Имајќи предвид дека јасно дефинираните одговорности, утврдувањето на
надлежностите и координација помеѓу институциите создаваат предуслови за
транспарентност на работата на институциите, уредувањето на горе наведените
слабости се од значаен интерес, особено за работата на АВРСМ, која како јавна
Ревизорски тим:
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институција има значајна улога во спроведување на активностите насочени кон
зголемување на бројот на вработените лица.
За потребата од измена на Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност во делот на доуредување на одредбите со кои попрецизно ќе се
регулира донесувањето на оперативниот план за активните програми и мерки
за вработување и начинот на распоредување на финансиските средства е
известено и со претходните ревизии, при што дадени се препораки MTСП да
преземе активности за:
- изработка на нов консолидиран Закон за вработување и осигурување во
случај на невработеност, со можност од инкорпорирање на ново
делегираните надлежности на АВРСМ;
- законско уредување на носителот, надлежната институција и периодот на
донесување на оперативни планови за АМП за вработување и услуги на
пазарот на трудот;
- донесување на интерен акт со кој поблиску ќе се уредат прашањата кои се
однесуваат на планирањето со јасно утврдени критериуми, изработката,
финансирањето на програмите, мерките за вработување, како и надзорот врз
ОП.
Во текот на 2020 година од страна на МТСП започнати се активности за
подготовка на предлог текст на нов Закон за вработување и осигурување во
случај на невработеност, за што се планира да се формира работна група со
претставници од МТСП, Агенцијата и надворешни експерти. Процесот се
спроведува преку проектот “Креирање можности за работа за сите” финансиски
подржан од Швајцарската агенција за соработка и развој (SDC), а
имплементиран од УНДП.
Од страна на Агенцијата, за потребите на ангажираниот експерт се доставени
предлози/забелешки за промена и доуредување на повеќе области кои се
регулираат со овој закон.
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 Ден.
Опис на позицијата

Образлож
ение

2020

2019

Приходи
Даночни приходи

3.1.

2.839.620

2.621.581

Неданочни приходи

3.2.

20.690

15.263

Трансфери и донации

3.3.

974.111

1.229.255

3.834.421

3.866.101

Вкупно приходи
Расходи
Тековни расходи
Плати, наемнини и надомести

3.4.1.

210.845

200.663

Стоки и услуги

3.4.2.

53.050

59.479

Субвенции и трансфери

3.4.3.

641

666

Социјални бенефиции

3.4.4.

3.004.098

2.795.494

3.268.634

3.056.302

14.591

5.025

3.283.225

3.061.327

551.196

804.774

Вкупно тековни расходи
Капитални расходи
Вкупно расходи
Дел од вишокот на приходи за
пренос во наредна година
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31.12.2020 ГОДИНА
во 000 ден.
Опис на позицијата

Образл
ожение

2020

2019

Актива
Тековни средства
Парични средства

4.1.1.

551.196

804.774

Побарувања

4.1.2.

248.821

230.030

Финансиски и пресметковни односи во рамките
на буџетот и фондовите

4.1.3.

2.277

1.900

Активни временски разграничувања

4.1.4.

170.983

151.385

Залихи

4.1.5.

3.890

7.143

977.167

1.195.232

Вкупно тековни средства
Капитални средства и долгорочни пласмани
Капитални (материјални) средства

4.2.1.

293.202

227.490

Природни богатства

4.2.2.

7.933

7.933

Материјални средства во подготовка

4.2.3.

7.407

239

Долгорочни пласмани

4.2.4.

152

152

308.694

235.814

1.285.861

1.431.046

Вкупно капитални средства
Вкупна актива
Пасива
Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи

4.3.1.

3.960

5.216

Краткорочни обврски по резерви

4.3.2.

149.318

128.522

Краткорочно обврски за даноци, придонеси и
други давачки

4.3.3.

98

96

Краткорочни обврски за плати и други обврски
спрема вработените

4.3.4.

17.608

17.551

Финансиски и пресметковни односи во рамките
на буџетите и фондовите

4.3.5.

298

297

Пасивни временски разграничувања

4.3.6.

801.995

1.036.405

Обврски по краткорочни кредити и заеми

4.3.7.

49

49

973.326

1.188.136

312.536

242.910

312.536

242.910

49

49

0

0

1.285.862

1.431.046

Вкупно краткорочни обврски
Извори на капитални средства
Извори на капитални средства

4.4.

Вкупно извори на капитални средства
Обврски по краткорочни кредити и заеми
Извори на средства на резервата, солидарноста
и за други намени
Вкупна пасива
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НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИТЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 ден.

О П И С

Државен јавен
капитал (извори
на капиталните
средства со кои
располагаат и
управуваат
фондовите)

Останат капитал
(залихите на
материјалите,
резервните делови
и ситниот инвентар
и хартии од
вредност)

Вкупно

Состојба 01.01.2020 година

235.662

7.297

242.959

Зголемување по основ на:

85.090

3.732

88.822

14.782

3.732

18.514

61.506

-

61.506

8.802

-

8.802

Намалување по основ на:
Дадени ситен инвентар во
употреба и потрошени
материјали

12.211

6.985

19.196

-

6.985

6.985

Амортизација

12.211

-

12.211

308.541

4.043

312.585

Набавки и инвестиции во тек
Донација на реконструкција
на објекти од ИПА
Eфект од ревалоризација на
набавна вредност и
ревалоризација на
амортизација

Состојба 31.12.2020 година
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llpnroaop/:a6ereruxu
Ha Harlpr

u:nerajor

IIounrynaHu,
locraaysarra :a6ereurxu rra Haqpr u:aeurrajor
KaKo H Ha MHcJreBe

Bo

roqxa 4.4 - 4.4.1

Ha

crpana 20,

Bo'roqKa 5 cran 2 crpaHa 23 w,roa:

:a apa6orysarbe Ha Peny6nuxa Cenepua MaregoHnja ja npeger.r4e Bo [JraHor :a jaeHu
H cfipoBere nocranKa sa janua Ha6aera so 2020 roArrHa, Kora craHa 3aAoJrxrrreJrHa
o6upcrcara Ha Aororlollnre opraHll qa ur6epar cna6gynau co eJreKTpHqHa eHepr[ja ua cro6oAeH
[a3ap. Kaxo4orosopeH opraH rr.r acnoqr4ryra xpajuure poKoBt4 t{ cKryr{u.{oronopsa janHa Ha6aerca Ha
27.04.2020 rogaua(ntr jauyapu 2020 rolusa 6ea cnponegeun u o6yxu 3a oBaa uanaeua).
AreHqujara
Ha6aeaxr4

Bo npcxa co [ollrretrcr(HTe ycJryrrr caxaMe Aa rrocoq]rMe AeKa corJracHo qren 23 cran 4) oA 3JH oapea6ure ua oeoj 3aKolr He ce npHMeHyBaar Ha: ycJryra Kor4 AoroBopHxor opmH rH AoAenyBa Ha Apyr
Opl'aH, x"rllr :J.llpyxeHHe Ha AofoBopHH opnaHH, aKo HCTHTe r.rMaaT eKCKny3r.tBHo npaBo Bp3
ocHoBa Ha 3aKoH, n(u3at(oHcKV aKT Litllt ynpaBeH axr o6janen eo ,,Clyx6eH BecHHK xa Peny6luxa
MaxegoHr.rja" o.qHoclrr) B() o[rrlTllHcxo cryx6euo rracuJro Aa rlr o6es6eAyBaar [peAMerHHTe ycJryrr,r, Bo
AOI-OBOpeH

c,ryvajon ABPCM n

A{ flourru ua PCM..

Caxau da nanoileaut iexa oo noemxodautne DeeusoDcxu usoerumau ae 6uno auxozaru nocoqeno u
vtQ:ttca$o Ha HadasKume 3a enerunDuqHa eHeDzuia u norumeqcKu ycnvzu. ocofle*o He 6ure JadeilurcaHu
xaxo noeeseneuu ofttltct<u 6es cnoeedveane na nocmanxa sa iaeaa na6aexa. numy eo ABPCM numv
oo dovza dmrcaona urtctfiumvuuia.

Co orle4 Ha l-opeHaBe/lcHoro, npeB3eMeHHre o6epcrcu :a Ha6aaxu 3a Kor4 [peAxoAHr4or peBusopcxr4
u:aeutraj croH AeKa ce 6eg cnopBeAyBalbe Ha nocranKa sajaeua ua6aexa
oA BKynHo 17.585.000,00 4enapu urru 280.630,00 enpa,

597o oaHocno 10.430.000,00 qenapu

utu

EBH MaxeAouuja,

169.594.00 enpa ce rrorpoueHr.r 3a eJreKTpilqHa enepruja xou

27o/o opuocao 4.724.643,00 geHapu unu 76.823,00 enpa ce rrorpoueHu 3a norrrreHcKr{ ycJryrrr xou
Ilourra Ha Peny6lnrta Ceeepua MaxegoHuja).

A{

3Haqu 86%. odnouttt 15.154.643.00 deuaou utu 246.417,00 eo" od exvnnuom wuoc na zooe
uaoedenumecrendcmcu nomrorueuu ce sa enercnouqaa eneozuia xoa EBH u norumencxu vcnvzu xou
An Maxedoacxu norumu.
OcraHaruor Aen oA J4.213,00 eBpa Hnu 2.104.100 AeHapH (co eruyveu
AIB), oAHocHo 28.994,00 enpa
nru 1.783.135 geuapll (5e: nxlyreH IAB) ce rlorporueHrr rpeKy uarepuja.nHrr rpo1;;oqr Ha rrHrr 1

He[peAB[Aenn na6anxll Ha croKu

I{ ycJIyrH Ha[paBeH[ rrpeKy 30 ueHrn[ :a

sDa6orvsarbe

(pacnpetrereHu Ha ue,rara reDuropuia

sa PCM) u lleurpalna crvx6a ua Areuuuiara :a

spa6orynarbe Ha Pen,v6ruKa CesepHa MaxeaoHr.rja rouupana so Cxonje. :a Hajpa3ruqHH croxu
o.a

H

ycryru

roxarHn oneparopr/no6aeygaqu.

Oa HHe 12 000 espa 6er,ILIIB ce aogsoreur.r co saxoH. uro:HaqH ocraHarr.rre 17 000 enpa nper),
uareDuia,ruu rpotrroun uorDournle 30 qenrpx so 30 oflrrrrrrHrr oA JroxaJrHll go6anynauu
/oneparopn

HJrH Bo

rrpocer no 500 eBpa 3a 12 uecequ.

AoKul3r.r, I{eHrpure sa spa6oryrarre go6unaar o4o6pynaH,e 3a r'rarepujalura
pacxoAli, oA Kor{ ror-oJ.reMHor AeJr, oAocHo 648.464,00 AeHapr{ (549.545,00 AeHapH 6e: nr.ny.reH AAB)
u.ru 10.381,00 enpa (8.797,00 enpa 6e: BKJryrreH IAB), ce rrorpoueHlr Ha r4rHr.r Ha6aexu roBp3aHu co
KOBI4A-19 xpu:Hara cocroj6a (ua6anxa Ha 3arrrr.rrHu MacKV, paKaBr.{un, cpeAcrBa:a ge:nuQexqxja,
Ae:uHSexquja ua o6.ju<rrr,oApxyBa*e Ha xr4rueHa u cr.). Osre Ha6aexli ce HanpaeeHr.r oa crpaHa Ha 30
UeHrpu ga epa6orysaH,e. on pa:rn.rHr.{ rorcarH}r ro6asysaq}r Ha 30 rorcau[n Ha uerara repilropfija Ha
PCM. (aa nanor'aeHa\r rcKa co rrer na 3ailrrerr4Me Ky[EBMe [yMnH 3a rIpcKaLp oaouLie uje[etruyK
oacreop na spa6orerulre caNru ru ne:r.rHdr4uupaa o6jexrrre. eaeH ,[er H ]ttragMe aoHaur4fi o,4 nrarHeHr.{
uacxu)

Bu4uo o4 t'rarepuja.r'llilne

14

AreHqujara ra npa6oryrlalbe

Ha

PCM 6erue eAuHcrBeHa uucruryuuja xoja 6erue Qu:u.rKU orBopeHa

3a cHTe crpaHKH 3a rtefloroBpeMerpaelbe Ha Kpn3Hara cocroj6a 6ngejrtn ce peaJrH3Hpaa ArcrHsHHre
Mepxu og OueparnBrrrror [JraH, crrpoBeAoBMe nonefte MepKrr xou BraAara ua PCM rlr Aonece Bo

r rapuqHrr cpeAcrBa 3a BpeMe ua KOBII{-I9 xpurHara cocroj6a
neapa6oreHr{Te .rurlil rr 3a KoMrraHHUTe. Co uea He[peqeHo ocrBapyBabe ua o6npcxr{Te Ha
nncruryuujara, clt'r'e I{eurpn ra npa6oryearbe 6ea 3aAoJrxeHu 3a rrpeB3eMarbe Ha c[Te MepKH 3a
3a[rrura H rrpeBeHuuja og nupycor, KaKo :a npa6oreurrre raKa rr 3a crpHaKHTe.
BpcKa co AoAeJryBan,e rra rroMorrr

:a

ABPCM xox A,II MareaoHcKH noqru il EBH He rpe6a aa crojar
xaxo cpeacrga norporuerrt,t 6es cnooeeaeHn noc'ranKh. a ocraHarr,rre rpe6a aa 6uaariacHo npurcaxaHr,r H
o6pasloxeHu so ra6erapeg npr,rxa3 Ha norporueHil cpecrsa [o gur (crorcH ra ycryrH) H IIeHTpH sa
gpa6orysarbe.
CNaeraM aexa npesserreHrire oOepcxr Ha

Co novur,

Crconje, 30.08.202 1 roa.

flognocnren
flpegxo4en AnpeKrop na ABPCM
Er.rnjaHa Josanoscxa
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ex or

Pranuar rn€:

opr. EArx.

SPol:

Nj. ofg.

Nr

np{^oe
Stloict:

I Ep.Ahffi
I Yllera:

flo
flpxaeex 3aBoA :a pesrsrja
flaaara Ennaxyen t{yvxoa EE
1000 Cxonje

/tr- /4tVls
llpe4mer: 3a6eneuxr no Haq,pr r:aeuraj 3a [3BpueHa pearsraja xa $rxaxcrcxhre r3Beurau A peBn3rja xa
ycornaceHocr za 2O2O roArHa ao Arexqrjara sa epa6oryBalbe Ha Peny6nuxa Ceaepxa Maxe4oxrja

Bpcxa: Bow donuc

6p.16a U12 od 03.08.2021 zoduua

llouumyeoxu,
Bo apcxa co Bau:rorAonlrc noA ropeHaBeAeHror 6poj ra AaryM (aaee4ex noA Hau apxt4Bcxx 6poj 05-260/8 oa
05.08.2021 ro4uxa), co xoj Hx ro AocraByBare Har4pr uaaeu:rajor 3a ta3BpueHa peararja xa QNxaxcrcxure
r3BeuJrah n peeuznja Ha ycomaceHocr 3a 2O2O roguxa eo Arexqrajara sa epa6oryBabe xa Peny6nrxa Ceeepxa

Maxe4oxraja 6p.76-LaLl9 o4 03.08.202L ro4nxa, Bo yrBpAeHror pox o4 30 4exa Ha npreMor,

rr

AocraByBaMe

cneAHxBe ga6eneuxr:

Bo roqxa 4.3.3. o4 Haqpr-raaeeurrajor, HaBeAeHa e cocroj6ara co xeo6ea6e4exrre hMorHt4 nvcrolu
o6jexlare co Kor4 pacnonara Arexqrajara aa apa6oryaalbe oAHocHo Bo qeHrpanHara cnyx6a r qexrprre
apa6oryaame HaBeAeHx eo ra6enara - flprnor 6p.1-, xaxo x Aexa Bo Aen oA hMorHxre nncrn oA ner U,eHrp]a

3a

3a
3a

apa6oryaaroe He ce BntauaH1a noAaroqta 3a concrBeHocra H npaBoro Ha Kopxcrelbe Ha rpaAex(xrre o6jexru o4
Areuqrjara sa epa6orysaroe - [lprnor 6p.2, na npeAnoxeHa e:

npenooaKa: OAroBopHxre nxua Bo AreHqriara Aa npoAonlxal co npe3eMalbe aKTxBHocrx co uen
Aogputvgabe xa nocranxtare aa wgpAvaabe xa npaaex crawc xa o6iexrrre xolr ce xoprcrar. xaxo x
BnuutvBabe xa noaatour 3a conctBexocta r npagoto xa roprcteru€ Ho 3€Mixlrr€ro Bo oHtr€ xMorHn trrcrh
KAAE U'TO HE CE BNHUAHH.

ga gpa6owaa]be setie rh rMa nD€83€MeHo cxr€
Bo epcxa co ropeHaaeaeHoro. HanonneHvgalne flexa AreHuHiara

(6naroapemeHo, Bo
fl
ce KoMnrerhpaH[ Bo
3axoHcKror pox ce noAHeceHh crre 6apata sa netanu3aqu;a Har o6jexrrre,6aparoara
r YpretHql4H Ao HaMexHrre opraanf nncrvly\ttA 3a
3aKOHCXI4OT pOK CO rspa6orexu eaa6oparu, a AocraBeHl/| ce
e MolKHo noKyc poK - tlJTo e KoHcrarrpaHo r oA caMara
AoBpulyBalbe Ha 3anoqHarure nocranxx Bo IIJTO
1
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uJTo rexor H poxor Bo Koi (e aoBpuJar Be(e 3anoqHarxre nocranKr He 3aBhcar oa AreHuhiara
Bpa6owBalbe. ryKv oa axvpHocra Ha ocraHarhre HaAflex{Hl,r opraH14/14Hcrr4Tvqx14.

Peemnjal, raKa

Oa

rre nprqhxr

canerarne aexa ropexageaexara flpenopaxa rpe6a Aa n3ocraxe

3a

oa pealrropcx[or reseuJrai.

floxpai roa Hanornexvgar.ne aexa ao ]lprnor 6p.2 rpe6a Aa 6rAe hgocrasex Uexrapor ga gpa6owealbe Teroso
oA nohqxHa urro 3a oBoi o6ieKr e BnxuaHo npaEoro Ha cgncrBeHocr/xopxcrelbe Ha o6ieKT Ha xMe Ha
Areruria aa spa6orysalbe xa PCM - Uexrap ga apa6owsalbe Teroso, sraxo oa hnlorxror nrcr 6p.111674
-xaTacTaDcxa onruruHa Teroso. (eo nornorl

4.2.4 og

Haqpr raaeurajor Bo Bpcxa co nocranKhre h '{exoprre npeB3eMeHh Bo rex Ha
rMn.fleMeHraqrja xa Oneparraxror finax 2O2O rog KaKo ]r Oneparrexrre Ynarcrea 3a aKrrBHt4 nporpaMu,
MepKlt Aycnyrw ea apa6orysalbe ro AaBaMe cneAHoro o6paanoxexue:

Bo roqxa

rgaeurajor ce HaBeAyBa Aexa He e o6ea6e4exa KoMn.flerHa AoKyMeHraquja u uzapwyBalbe Ha MoHhroprHr,
a nphqHHa 3a BaxBara cocroj6a e HeAoBoneH 6poj Ha qoBeqxh pecypch xou 6n ce BK.nyqhne 3a MoHt4TopHHr Ha
TepeH xaKo Lt HeAocrarox Ha npeBo3Hl4 cpeAcrBa. Bo noee(ero l-lB ce rasapu.tyBa MoHt4TopxHr Bo 3aBrcHocr 3a
xoja mepxa ce pa6orr h KaAe uro ABPCM qenocHo AoxyMeHrxpaHo co Aoxa3u cneAu MoHmropr4Hr oA crpaHa
- Bo

xa crre l-{8.

-

l4s4aaaruero Ha ceprNQrxau ro BpuJx cnpoBeAyaaqor Ha o6yxara - IlpaxrrxaHcrBo KaAe uro Ha
xeapa6orexoro nrlt,e ce BpuH o6yxa. flopa4ra nax4erurjara co KOBl,l A t9 n pa6orere Bo ycroBx Ha
pecrpl4KrxBHh MepKh (orpaHrtexo ABuxelbe, KapaHrrH n cnnunol, Aen oA qeHrpxre aa apa6oryaarue xe 6rne
Bo MoxHocr Aa rh AocraBar rue norBpAx r43Aa.a,eHh oA crpaHa xa pa6oro4aBai{rre u KaHAuAarATe xoh cneAene
o6yxa. l-lexrprre Bo qenocr ce npr4pxyBaar Ha npaBara r o6apcxrre xou ce npe.qBl4AeHr ao OneparNBHl4or
flnax, OneparhBHure Ynarcraa ta AoroBopor.

-BoAenorKaAece yKaxyBaAeKaHee4eQraxrapaHoBpeMerpaeFbero 3anoBropHoannxqhpalbeHatacn4renrqa
Bo MepKara canoapa6oryBalbe, cornacxo OnepauBHr4or n.naH r OneparraHlrre ynarcrBa nhqara xor ja
Kopl4crene MepKara Caruoapa6oryaaroe (flpernpreruxrLurao) HeMaar npaBo Ha noBTopHo yqecrBo Bo
nporpaMara xoja e npe4BuAeHa ta AeqxAHa ao OneparrBH]ror nnax. Ocxoaavor/xopr,rcxt4Kor Ha rpaxror xoj
(e npecraxe 4a ja epu:ra 4ejxocra, He Moxe Aa ce Bpar[ Ha eBxAeHu,ujata xa xeapa6orexu nu\a so pox o4 3
roqnHn oA AeHor Ha 3acHoBalbero Ha pa6orxnor oAHoc oduocuo edxo nuqe cano edxaut Mo)xe do jo xopucmu
oeaa MepKa.

- Bo apcxa co sa6eneuJKara 3a orcycrBo Ha AoKa3 3a h3AaAeHa norap4a/ cepruQraxar no 3aBpueHara o6yxa aa
MepKara o6yxa sa no6apyeaHt4 3aHlMaba, qeHrphre aa apa6oryaabe rr noceAyBaar
AoKa3rre 3a 3aBpueHa
o6yxa xor ce AocraBeH.ai CeDmubuxamume no vqecuuuume u 3anucxuuu od no1rcvdyearce uo nonazarue, a
ucmomo c€ nomBDdveo u co cDuxonuuom useeumai xoi zo docmoeveoom cnpoeedveoqume no o6vxa, KaAe ce
HaBeAeHu noAaroqure Ha nlrqara xo14 ycneuJHoja aaapuune o6yxara u nonon\nne. Crre xaae4eHr
AoKyMeHrr,
3aeAHo co nprjaaara 3a yqecrBo Bo Mepxara x AoroBopor ce
oA
xa xeapa6oreHoro

Ae,

Aoc[ero

rxLle.

Bo apcxa co ga6eneulxrre Koh llJTo ce oAHecyBaar xa IloAApruxa aa apa6oryBarbe Ha uH1anuAH.nrqa
Bo ror{rre
6.2 u 6.3 x3BecryBaMe 3a cneAHoro:

2
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,[,aere 3a6eneuKh He ce oAHecyBaar AupexrHo Ha cnpoBeAyBalbero Ha Mepxara

o.a,

crpaHa ua Arexqujara

aa

Bpa6oryBatbe.
14mexo, 3a ta3Bopure Ha cpe4crBa oA Koh ce Qrxaucrpa floce6nror $ox4, H14BHara BhcuHa xaKo l,t BpeMeHcxt4or
nephoA ao xoj vcrure rpe6a Aa 6ugat o6es6e4exr, e cocroj6a xoja e yrap4eHa Bo cnpoBeAeHera peerarja aa
2015 ro4raxa la Bo oAHoc Ha oBa KaKo uro u peararjara HaBeAyBa, Bo neproAor Ha [3BecryBarbe Ha peauarjara
oA crpaHa Ha ArpeKropor Ha Arexqrjara AocraBeHo e Sapare 3a nocranyBalbe Ao Cexropor 3a AaHoqHa h

MrxrcrepcrBoro aa QrHaHcrr.
l4cro raxa [3AaBaFbero xa Hao4 la Mr4c.ne]be 3a onpeAenyBabe xa pa6orr Ko]t Moxe Aa rA x3BpluyBa
HHBar[AHoro nHqe Ha cooABerHo pa6orxo Mecro e Bo HaA/e]HHocr Ha Komrcrjara 3a onpeAeryBarbe Ha pa6oru
Kot4 Molxe Aa rh h3BpllJyBa rHBanhAHoro .n[qe, Qoprvrrapaxa npr,r MTCI-|. Cornacno HaBeAeHoro AreHqrjara aa
apa6oryaarue nocranyBa no Hao4or Aarru AHBan r4AHoro nrqe Moxe 4a pa6orr,r Ha cooABerHo pa6orxo Mecro
unA He Moxe.
LlaphHcKa nonnrtKa npu

Bo apcxa co roqxa 4.3.L., anltHea 1, xaaegexo e:
,,KoHcmomupoHo po3nuxo zo deojuo ucKilKaHo 3zoneMyeobe ua epeduocmo Ho dea o6jexmu eo deo LlB, ao
usnoc od 30.572 unjodu deHopu"

Bo excen Qajnor xoj e 4ocraaeH Ao peB],r3ophre, a Koj uro e excnoprupaH o4 6aeara Ha noAarollu sa 2O2O
roAAHa,3a rre ABe craBKx, Bo xoroHara co Hac.floB StatusOS-title cror BpeAHocr,,CropHo-Ha6aBNa" ulro 3Haqr
AeKa Txe ABa gan4cu Ce HeBalKeqRt , na OrryKa He Ce Aynn]4 14 BpeAHOcTa BO H14B xe rpe6a 4a ce CO6rpa ao
BKynHara BpeAHocr Ha ocHoBHl4re cpeAcrBa.

Konoxrre Created r Updated npxKax{yBaar Kora e HanpaBeH nnn4ujannuor3an14c h xora e Koper14paH HeroBuor
craryc, oAHocHo cropHtapaH 3an]4cor, umo 3Hoqu deKo cohmeepom uMa MoxHocm 30 KoDeKuuia Ho epewHo
eHeceHu 3onucu. Bo cnyvaj xora Hexoj 3anhc craHyBa HeBarrAeH, ro.i xe ce 6prue ryKy caMo My ce MeHyBa
crarycor.
l-lo4ony e np14KaxaH Aen oA excen Qajaor xoj rr coApxr4 oBAe cnoMeHarure noAaroqh, a Bo reKor xa peararjara
Bo pa3roBop co peBr3opr4re, AaAeHo e o6jacHyBalbe 3a 3Har{e}bero Ha crarycor,,Ctopxo-ua6aBKa".
OE_code

oE_title

Year

SegasnaVredn

|rn"*n

zlsurona
11 KABAAAPL

zozol

I

zozo

l*"

12lvnoaaxa

Updated

Created

lstatusos

l,i,r"
23.681.163,00 2OZL-OLLS 09:35

:

1

1.493

7O27-O

L-27 72:L2:3O.3O7

l*0.o,
6.890.905,00 2O27-OL- 72 08:52:27.7

7

3

2O27-O7-LZ 09 :01 :43.6 13

I

30.572.068,00

Bo epcra co Hcrara roqxa 4.3.1., Bo annHea 2, xasegeno e:

od rtamepujonHamo eeudeuquio Ha 2 eo3u/,o od deo llB eo usuoc od 12j2 uniadu
dpxoeHo concmaeHocm t. co
deuopu,xou cozl,ocHo 3axou 30 Kopucmebe u pocnonozlbe co cmeopume eo
npodax6a ce ynnomeHu eo
od
cmeapume eo onumuHcKo concmeeHocm ce npododeuu, o cpedcmeomo

,,He

e

u3epu)eH omnuc

Syyemom

Ho PCM"
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Bo excen Qajnor xoj e 4ocraBeH Ao peB[3oprre, a Koj ruro e eKcnoprupaH oA 6a3ara Ha noAaroqu sa 2020
roAlHa, 3a rue ABe craBKH, Bo r(o.floHara co HacnoB statusos_title, aa eAHo oA Bo3nnara crol4 BpeAHocr

,,Pa3goflxeHo".
Ilo4ony e nphKaxaH Aen oA excen Qajnor xoj ru coApxt4 oBAe cnoMeHarure noAaroqr:

-l

oE code loe title

Year

SegasnaVredn

,,rl

6

Created

ost

lmonttr
72

lunaatea
892178,48 2O2O-17 -73 09 :48:23.7 87

lo,'oo

10:10:50.417
l2o2L-oL-2e

l,finaitin ro go npeasra ropexaseaexoro cmeranne aexa eo Koxeqxror hgseurai rpe6a da ce uaerue onureo I
oa roqxa 4.3.1. xoia rnacr:
-,,deojuo ucKovtoHo 3zoneMyaobe ua epeduocmo Ho dea o6jexmu eo dea ltB eo uzxoc od j0.572 unjadu
deuapu".
.0,oaexa nax, eo anrxeia 2 oA rcrara roqxa 4.3.1 roia rnacr:
-,,He e Bep.ueH omnuc od namepujanHoma eeudeuqujo uo 2 eoauna od dea l-lB eo usuoc od 7232 unjadu
deuopu ,Kott coz/tocno jaxon 3o Kopucmebe u pocnonozobe co cmeapume eo dpxeoeHo concmeeHocm u co
cmeopume eo onumuHcKo concmeeHocm ce npodadexu, o cpedcmeomo od npodoxc6a ce ynnameHu ao
Syyemom Ho PCM" Aa ce ugapuJh garnexa xa g6opoerre ,,2 ao3hna" co g6opoertre ,,1 goaxno".

Bo roqxa 4.4.1. oa xaupr rEeeurraior ia aaganne cneaxasa ga6eneuxa:
- Cornacxo 3axoxor sa jaeHr na6aexu, Bo reKor Ha roAhHara xMa oApeAeHo .nxMur Bo 143Hoc o4 12.000 eBpa Bo

AeHapcxa nporxBBpeAmocr (6er AAB), sa xa6aexr 6ea cnpoae4yBalbe Ha nocranKa aa jaaxa xa6aaxa. ABPCM
ro l4Ma HaAMrHaTo roAxtxHl,lor ny.Mur ga Ha6aaxr 6es cnpoae4yBa]be Ha nocranKl4 Bo reKoT ua 2O2O roAHHa,
KaAe rnaBHara nplt'{t,rHa e repuropuja.nHara pacnpeAerHocr Ha l-lexrpure aa epa6oryaa]be Ha q,enara repuropraja
xa PCM, a nddaexume na cmoxu u yuueu ce nonpaeeuu od 30 llenmpu zo epo6omyeorce nDexv momepuionuu
pacxodu u nped ce sa odpycveorce uo xueueHo u sowmumo od Koeud 79, o
HonpdeeHu od noxonnu
dodoeveaqu' nnepomopu.

04

nperxo4Ho ttcKycrBo, ABPCM r4Ma noreuJKorrl4 Bo cnpoBeAyBalbe Ha xa6aexr Ha qeHrpanHo HrBo
(noxnurexu nocranxr sa jaaxr xa6aexr KaAe HeMa nogHeceHo Htary eAHa noxy4a) 3a chre l-leurpr sa
apa6oryearoe, oA nprqt4Ha uro He nocrojarexoHoMcKr oneparopr Ha na3apor xonlnMoxereAa rr 3aAoBonar
norpe6ure Ha cxre l-lexrpra sa apa6oryaalbe r 4a ja oncayxyBaar nncuryqujara qenocHo Bo crre l-lexrpr aa
epa6oryaatue.

hcroapernexo, roneM Aer oA npeB3eMeHrre o6apcxn oA crpaHa Ha t,tHcrhryqujata,6ee cnpoaeAyBalbe Ha
nocranKa aa jaexa xa6agxa ce tpoulourre ga enextprqxa exeprria r noutexcxhre vcnvr[.
Arexqrajara aa epa6oryaaFbe Ha Peny6anxa Ceaepxa Maxe4oxraja xaKo roneM norporuyBaq Ha enexrpr,rt{Ha
eneprrja, ja npear,r4e Bo n,naHor sa jasxr Ha6aaaxr h cnpoBeAe nocranKa sa jaaxa Ha6aaxa ao 2O2O roAnHa,
Kozo cmaHa eodonvcumenuo odepcxomo Ho doeoeouume opeoHu da us6epam cuo6dyeau co eneKmpu.*to
exepeujo na cno6odeH no3op. Kaxo aoroaopex oprax n4 rcno.{rryaa xpaiHNre poxogr r cxnv.{h lloroeop ga
BHA

020

se 6eur

n

BO

4
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Bo Bpcxa co nouJTeHcKl4Te ycnyrx caxaMe Aa nocoqr4Me Aexa co acHo ,rneH 23 craB 4 oA 3JH - OApeA6xre Ha
oaoj aaxox He ce npxMeHyBaar Ha: ycryrx Kox AoroBopHrior opraH ru AoAenyBa Ha Apyr iqoroBopeH opraH l4ritl
3ApyxeH}4e Ha AOTOBOpHX OpraHl,l, aXO XCTUTe ]4MaaT e(CXny3XBHO npaBo 8p3 OCHOBa Ha 3aXOH, nOA3aKOHCK]4
aKT xnn ynpaBeH axr o6jaaex eo ,,Cnyx6ex BecHrK Ha Peny6nrxa Maxe4oxrja" oAhocHo Bo ofltiJTl4HcKo
cnyx6euo rtacnno Aa rr o6ea6e4yeaar npeAMerHIlTe ycnyr14.
,

nouJra xa Peny6nnxa CeBepHa MakeAoHl4ja e Hocuren Ha l4HAuBAAyanHa Ao3Bora o4 raiaucox paxr
x3AaAeHa oA AreHqxja Ha nourt4 Ha PCM u ce e4rxcreeH[ uro Moxe Aa rx BpuJar nouJTeHcxxre ycnyr[ Ha qe,na
repxroprja Ha Peny6nxxa CeBepHa Maxe4oxuja r no HajHucxu qeru. CornacHo nocreAHxre x3MeHl,t Ha 3axoqor

M

3a noureHcxrre ycayrra (Cayx6ex

BecHrtx Ha PCM 6p.L5O/2021),

excry:rerreror 3a nparklre

3a

KopecnoAeHql,tja Ao 50 rpaMa e npoAo/rx{eH Ao 3t-12.2O2L roAxHa. l4cro raKa, cotracHo qreH 41 craB 3 oA
3aKoHor 3a noureHcxr4 ycnyn{, ga pe3epBupaHxre noureHcKr4 ycnYtn, AaBareAATe Ha noureHcxx ycnyrx
(xocrrearre Ha Onuro oBnacryeare) ce 4onxrr 4a rx o6es6e4ar no qeHa oA HajManxy 2,5 narr noBl4coxa oA
ueHara no xoja AaBareror Ha yHhBep3arHa YCAY.a tu o6e:6e4ysa npaft[Te aa xopecno4exqrja o4

craHAapAHara Kareropu.ia Bo npBara rex[Hcxa cranla. Co oened Hd moo detto
u
Ho 30KoHom
KOU nOCmOU
m CKU
He e eo uHmepec Ha nozoaoDHuom opeau do cnpoeede nocmonxo zo ioaso so6oexo u da zu uo6oeu vcnveume
o uo Penv6nuxo Ceaepx o MoxedoHuio,
no noBucoKo tl euo od oxoa xoio eu nvdu Nl
u vKov{aHo
xene dexo eo noemxodu ume Deau30DcKu u3eewmd u xe 6uno guxoeota nocoqe
Coxone da
CMEHU
n
o6enevtouu
xoxo
ne
6une
s
oco6eno
uo uo6oexum e 30 eneKmpuqHo eD?UtO U nOWmeHCKU
HO nOCmOnKO 30 ioena Ho6oexo.
o6eocxu 6eg
ja8Ha
Co ome4 Ha ropeHaBeAeHoro, npeB3eMeHlre o6apcxr sa sa6aaxu 6ea cnopBep,yBalbe Ha nocranxa 3a
xa6aaxa o4 axynno 17.585.000,00 AeHap, hnu 280.630,00 eBpa, oA xor4 59% o4xocxo 10.430.000,00 AeHaPra
unu L69.594,0O eBpa ce noTpoueHu 3a eneKTpl4qHa eHepr[ja, 6r Ce XaUalrne 4OnOnHhTeIHO 3a 3HaqITe.leH

27yo OAHOCH} 4.724.U3,O0 Ae,./.apn Ana 76.823,00 eepa (nOrpouexr 3a nouJreHcKrl yc^yu xoH AA
noura Ha Peny6lrxa CeEepHa MaReAoxnjal. Bxvnuuom uzuoc xo nomoouexu cpedcmeo zo enexmouqxo
odHocHo 86% od
7.OO e6oo unu 1s.154.643.00
u3Hecvso
eHeDzU'O U noumeHc,tu
r43HoC OA

U3HOC HO

nompoue Hu coedcmeo

Ho ABPCM.

ocmoHomuom den od 94.273,00 eepo unu 2.704.700 dexopu (co 1KnyqeH IAB), odHocHo 28.994'00 eepo unu
ycny2u ao
7.78g.735 deHopu (6es exnyuex MB) Ce nompoueHu Ho umuu u xenpedeudexu tto6oexu no cmoKu u
no
30 qeumpu so epo6omyeo*e (pacnpedenenu Ho t4enamo mepumopuio Ho PCM) u lJeHmponHo cnyx6o
AeeHu,ujomo 30 epa1omyeone xa Peny6nuxo Ceeepxo Moxedonuio noqupoxo eo Cxonie'
pacxoAl"t'
MareprjanHrre AoKa3t,l, LleHTprre 3a apa6oryaatse 4o6raaar o4o6pyaarue 3a MarepI4janHt4
yqeH AABI x'H 10'381'(x'
oA KOU nO roneMror Ae.n, oAocHo g8.464,00 AeHapx (549.545,00 AeHapx 6e3 Bl{T
o3aHu co oBhn-19 KD HOmO
eBpa (8,797,00 eBpa 6e3 BxrYqeH AAB), ce nom D o ueHu Ho um uu no6o6xu
u ca )
gglqgj$Llaa6aaxa Ha 3aururHx Macxx, pa KaBultr, cpeAcrBa 3a 4earnQexrlrja, 4eaunQexqr'rja xa o6jexru
qHr
uHa
t1
6aa
/!o
B a6
EH
HA
Br4AHo oA

BTE HA

xuceH

aeHl,l

30 noxaul4x Ha uenara reoxropxia

Ha PCM'
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3a Bpa6oryBalbe Ha PCM xaxo uucnaryqrja 6eue oraopeHa 3a chre crpaHKr 3a

u,enoro

3peMerpaelbe Ha xpu3Hara cocroj6a. l4croapeaneHo, Areuqrjara sa epa6oryBatbe Ha PCM 6eu.le cnpoBeAyBaq
Ha noBe(e MepKil xou Bnagara xa PCM rh AoHece Bo BpcKa co AoAenyBalbe Ha noMolx u napuqHu cpeAcrBa 3a
BpeMe xa KOBl,l.Q-19 xpraHara cocroj6a sa xeapa6oreHure nuqa n 3a KoMnaHlrre. Co qen HenpeqeHo
ocrBapyBalbe xa o6apcxrre Ha uxcrraryqrjara, cilre l-lenrpra ra apa6oryealbe 6ea 3aAorxeHt4 aa npeasemarle
Ha cure MepKl4 3a 3aulrhra u npeBeHqxja o4 arpycoT, KaKo aa apa6oreu[Te raKa x 3a cTpaHKxTe.

CMemone dexa npeeeeMenume o6eDcxu uo ABPCM moe6o da 6udam iacxo npuxorrcoxu u o6pozno*cexu eo
madenopex npuxag na nompourexu cpecmeo no eud (cmoxu u vaNeul u llenmDu so eDo6omveame.
- Bo apcxa co cnpoBeAeHara nocranxa aa jaaxa Ha6asxa xa pa6oru aa Mo4epxraaquja, caxaqrja u a4anraquja
Ha l-lexrap sa apa6oryaarue KyruaxoBo, cK.nyeeH e ,Qoroaop sa jaaxa xa6aBxa, KaKo t,t Axexc xa floroaop Kor ce
Bo L{enocr cor.nacHo 3axoxor aa jaaxn xa6aaxh.
l4nnexo, .qoroBopHhor opraH e 3aAonxeH 3a cnpoBeAyBahbe Ha nocranKara sa jaaHa Ha6aexa x cKnyr{yBa16e Ha

floroaop sa jaaHa xa6aaxa, Aa rr noqnryBa u Apyture no3HTr,rBHr4 3aKoHcKl,r nponlch Koh ce oAHecyBaar Ha
npeAMeror xa Ha6aaxa, xaxo 3axoxor sa o6nrraqroHlr oAHocr, 3axoxor sa Qrxaxcucxo pa6orerue, 3axox 3a
3auJThra Ha nuv.Hy' noAaroql4, 3axox 3a rpaAelbe, 3axox 3a eHeprerxxa r c.rt. Bo spcxa co floroaopor aa
}13BeAyBalbe Ha rpaAexHr pa6oru, oco6euo e BaxeH 3axoxor 3a rpaAelbe A cure npon14cu, aRTA A cor.nacHocrt4
Koh Mopa Aa ce noq[ryBaar, a npoh3,fleryBaar oA Hero. flo6rasaruero xa Cornacxocr 3a rpaAe]be o4 Onurnxara
6eu:e sa4onxrre.nHo u ycnoBHo 3a ornoqHyBalbe Ha .Qoroeopor 3a jaBHa xa6aaxa. llparvuo co ,Qonrc 6eue
rcnpareHo Haaecryaarue 4o Onu.lrrHa Kymaxoao AeKa Arexqrjara sa apa6oryealbe Ha Peny6nraxa Ceaepla
Maxe4oxr,rja (e apura rpaAexH14 pa6orra eo l-lexrapor aa apa6oryaarue Kynnaxoao. Orxaxo Onu:rrxa KyruaHoao
no6apa npoeKrHa AoKyMeHraquja r nponparHr.qoKyeMHr[ 3a o4o6pyaarue r ornoqHygarbe Ha rpaAexHure
aKrhBHocrl4, ABPCM ucnpamu ,Qonuc co npoeKmHo doxyntteumoquja u cume npoeHu doxyraeumu xou 6ea
nompe6xu ga do6ueorae Hd co?.r,acHocma.
l4cro raxa, AononHyBalbero Ha cKnyqeHhor AoroBop, oAHocHo cKryr{yBa}bero xa AHexc xa floroaopot, 6eue
HeonxoAHo 3a npoAonxyBaFbe Ha crre rpaAexHta axrxBHocrt4 ao l-lexrapor. Co rcnparen ,Qonrc oA crpaHa Ha
Paxoao4urenor Ha l-[exrapol HanpaBeH 3anrcxrx Ha ntaqe Mecro oA crpaHa Ha Komrcrja r O6paaloxeHhe 3a
norpe6ure oA npoMeHa Ha qenocHara xorunjyrepcxa uHcranaquja u Mpe)KHo noBp3yBalbe xa l-{exrapol 6eue

norpe6xo Aa ce Aononxr.Qorosopor
119 o4 3axoHor aa jaaHr Ha6asxr.

aa

jaaxa xa6aaaxa, xoe e AononyBalbe e qenocHo Bo cornacHocr co qneH

floeoeopom sa ioeuo uo6oexo, KoKo u Auexcom na floeoeopom, 6eo joexo u mpoHcnapeumno o6joeeHu
Enexmpoucxuom cucmeM za joeuu na6oexu.

Ho

3oepuHuom Beeumai 30 npuMonpedoeabe Ha OaieKmom e doaueH Ho 75.05.2021 zoduHa. xaile e HdeedeHo
deKo pddomume noedMem Ho Hodoeno ce soepueHu co damvM 30.04.2021 eoduHa.
qenara

Co orae4 Ha
curyaqnia ao semjara h cBeror, BpeMeHcxxre ycnoBu, KaKo r o6apcxara [exrapor aa epa6oryBa]be
fla
Qyxxqroxupa HopManHo r 6es aacroj 3a BpeMerpaelbe Ha u3BeAyBabero Ha rpaAexHrre pa6orr, 6eue
nponoHrl4paH poKor Ha x3BeAyBalbe Ha pa6orrre. l4croaperuexo, cxryqyBalbero Ha Axexc xa
,Qoroaopor
no4paa6rpaue [3BeAyBarbe Ha AononHhrenxn pafio:ru Hh3 qe.nuor o6jexr, aHraxupabe Ha
AonorHnrenHu
nnqa n onpeMa h AononHnrerHo BpeMe 3a x3BprxyBarue pa6orure.
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MCIS

Bo cuucna Ho HoepeMeHo uiepuyeobe Ha po6omume, KoKo u poutuoHonHo u eQuxocno ucKopucmyeotbe Ho
cpedcmeama, pocKuHyeobemo na ,O,oeoeopom 30 joeua no6aeKo eo Hezoeomo BpeMempaebe u 30
epeMempoe'be Ho useedyeorce ua pa6omume, *e npeduseuKo eoneMo utmema KoKo Ho uncmumyu,ujomo, moKo
u Ho ucKopucmyeobemo xo 6yyemcxume cpedcmaa.

Bu 6nozodopuMe Ho copa6omxomo.
Co

nourl,

Vlpa6otnn:Bnarxo Pa.neacxr-Brul copa6orurx
Koxrpoaupal :[4pena Teura(-PaKoBoAure,n Ha
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Ao
,{p>rcaneH 3aBoA sa penz:aia
ya.,,ilaBel IIIaren" 6p. 2
flaaara,,EuaHyea gyvroo"

1000 Cnouje
Peny6nr,ma Cenepna Maxegourja

c'<on ie-ShkuP

flpe4uer: o4ronop

Ha

flzcuo AocraBeHo ro paKoBoAcrBoro

Ha

ABpcM

Bpcxa: Baur gonuc 6p. 16-74U72 otO3.08.2O21,roAVHa

flouuryaanu,

Bo npcrca co Baruuor AoTIHC no,q ropeHaBeAeHr4or 6poj w AaryM co roj HaBeryBare
Aer(a,
colJlacHo '{neu 17 og 3axouor 3a npa6oreunre Bo
iaruzor cer(Top, Bo [paBr,rnHhr(or Ha
cl'IcTeMarHsaqzja Ha pa6orul{Te Mecra Mo}I(e 4a 6ngar cr4creMarr43upaHz uainnnory
10% noser(e
pa6oruz Mecra o4 pa6orru4Te Mecra 3a Kor4 ce o6es6e.qeHr4
$unaucucr(r4 cpeACTBa 3a ilrrarvr vt
HaAoMecroIIkI Bo 6yqeror Ha LrHCTI,ITyrlrajara 3a cooABerHara roAuHa rr Bo
raa cMVCrra, Bo
Areuquiara :a npa6oryBaH,e na Peny6nprKa Cenepua Maregonria penr,rsujara roucrarr4pa

orcralryBarbe Bo 3aKOHCIfl4 npeABI4AeHUOT [pOrIeHr, oAHocHo BO 2O2O roAr,rHa 6pojor
ua
cHCTeMarI'r3I4paH[ pa6oruu Mecra e za 22% nose(e Bo oAHoc ua pa6orultre
Mecra 3a r(or4 ce
o6e:6e4euu SuHancncKl4 cpeACTBa 3a nrlarr4 r4 HaAoMecrorIr4 no 6ygeror ua AreHqn jaraur1usa
12

%

nag 3aKoHCKr4o-t rrrMptr, Be rsnecryBaMe 3a cneAHoro:

Arenqziar:a 3a npa6oryname Ha Pery6rnxa CenepHa Mane4oHzja, ro r43BprrreHoTo
ycornacyBaH']e Ha HoBara 3aKoHCI(a perynarrrBa I,I
AoHecyBalrrero Ha ar(Tr4Te 3a BHarperrrHa
opraHa3alluia u cl4creMarvsaqzja Ha pa6oruure Mecra, r(aKo 14 rropa,qr4 roJreMr4or
6pof ua
\l3BpIIreHI4Te I43MeHI'I ua nocrojaHuor aI(T 3a ct,tcreMarzsaqlria
r norpe6ara oA roycornacyBalr,e co
\l3BpIIreHI'ITe [poMeHV Ha MarepnjanHzor 3aKoH, I43rorBI4
Hon llpanvnHzr( 3a cr.rcreMarz:aqnja ua

pa6otHzre Mecra co 6p. 02-2987 oa 09.70.2020 rogzu a il vc'rt4or
ro .qocraBu 3a go6unan e ua
flt4cMeHa coulacHocr go MuurcrepcrBoro sa t*rcfopMarrlqKo
orrrrrrecrBo r.r a,qMr.{Hucrpaquia,
a

cornacHo 'IneH 17 0g 3arouor sa rpa60TeHilTe no januuor ceKTop.

MuHlrcrepcrBoro sa uu$opMaruqKo onrrrrecrBo

rt

arMalatcrpaquja, no pa3rne4yBaH,e Ha
ropeHaBeAeHl4or llpanuluul( 3a clrcreMaril3arIr4ja, u no npunor
AocraBeHilo:r,{onac 6p.04-3006/1
og 15'10'2020, so roi rvrefy Apyroro ce HaBe,qeyBaar v^pvsvtHr4Te 3a Hocerbe Ha HoB
ar(T 3a
cl4creMar[saquia na pa6ornl4Te Mecra Bo I4HCTI,ITyT-1zjara, yrBpAv
,qer(a r4crr4or e AoHeceH Bo

corJlacHocr co nocroiaHl4or flpanuaunx 3a BHarperrrHa opranu:aqlrja Ha Arenrqziara 3a
npa6orynalbe Ha Peny6aura Cenepna Maxegouzja, 6pof 02-58612 on 04.04.2016 rognua, co
I43BprreHrlre I43MeHI'I 6poi 02-320412 oA72.09.2019 roAr4Ha ra 6poj O2-396U3 og 03.12.2019 ro4trua
I(aKo Ir Bo corJlacHocr co o4peg6ure o4 3arcouor sa npa6oreHr4Te no janunor cer(Top, 3aKoHor sa
arqMI'IHI4crparuBHI4Te clyx6euz4u, flpanurlHr{I(or 3a coA}I(I4Hara rz Haq}rHor Ha [oAroroBr(ara Ha
aI(TI4Te 3a BHarpeuHa opraHllsaqzia Lt c[creMarn:aquja Ha pa6orrvre Mecra KaKo 14 coAp]r(r4Hara
ua QyHrcquoHaJlHara aHaJILr3a Ha LTHCTT{Ty4r,rr,rre na janHzor ceKTop (,,Cay;r<6en BecHVr( Ha
Peuy6nuxa MaIteAouwia" 6p.lU15) u I(araroror Ha pa6ornz Mecra no jarnnor cer(rop, cocraBeH
,qen Ha IzIuQoprvralliloHI,Ior clrcreM 3a ynpaByBaH,e co qoBeqr([ pecypcr4

(l4cyqP), BocrrocraBeH oA

crpaHa ua MptrzcrepcrBoro sa rancpopuarr,rqKo orrrrrrecrBo r{ aAMr,rHucrpaquja,
I'Iueno, no ,{onlacor 6p. 04-300611 og 15.10.2020 rogvma, crp. 2, e HaBeAeHo
AeKa, npr4
ll3rorByBaH,e Ha HoBI4or aI(T 3a cucreMarl4saquja, Arenqrjara :a npa6oryBarbe na Pely6nzra
Cenepua Maregonufa ja nrvra Bo rrpeABr4g ogpeg6ara oA.ureH 17 cran 5 og 3arouor sa npa6oreHr{re
no ianuNor cel(Top, clopeA Itoja no al(Tor 3a cucreMauasaqnja na pa6orar,rre Mecra Molr(e
Aa ce
cvcreMarl43l4paar Haivruory 10% none(e pa6orur Mecra og pa6ornilTe Mecra 3a r(ot4 ce o6e:6egeuz
$nnanczcKt4 cpeACTBa 3a rrnarrr 14 HaAoMecrorlr4 no 6yqeror Ha prHcTrrryqrjara, rra 3aroa co ar(Tor
3a cl4creMarlasaquja na pa6ornrlTe Mecra no

Arenqujara sa npa6orynarbe ce HaManyBa og 645 na
625 lrsnpurvrerlz ( a4rvrrznucrparLrBHt4 cryx6enurlt4 , raBareJrur Ha ianun ycrryrut, rroMorrrHoTexHr4qrc4 nilrla v ilpyru npa6oreHn), co npruor ra6era,
Co orleg Ha ropeHaBeAeHoro, IlpanuanuKor 3a cltcreMarr,r:aquja ua pa6orukrre Mecra co 6p.
02-2987 oa 09.10.2020 roguua ua AreHqzjara:a npa6orynaH,e Ha Peuy6nnxa Cenepna Mare4oHufa
ce AoHece Bp3 ocHoBa ua fllrcueHa cornacuocr 6p.1216-89617 og28.70.2020 rogzna, go6raeHa o4
MzHr,rcrepcrBoro sa un$ opnrarr4qKo orrrrrrecrBo u aAMlrHrlcrpaqu j a.

Co

noqur

rIpu.nor:

-

(Dororonuja o4 Eaparre corrlacHocr Ha aKr 3a cr,rcrer,aarr:a4uja
6p.04-3006/1oa 15.10.2020 roAHHa

(Dororonr'ria og 4onpeqr43r4pal6e ua 6aparre 6p.
04-3006/2 og 19.10.2020 roAr.rua
(Doroxonuia na llucneua couacHocr o.q M14oA
6p.0a3006/3 oa 30.10.2020 roArHa.
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o4 3axoxor aa epa6oreHhre ao jaenror ceKrop Bo nphnor na oeoj Aonhc Bn ro

gocraByBaMe

npaBxnHxK 3a chcreMarhraqr,rja Ha pa6oregr,rre Mecra eo AreHqrajara sa epa6oryBalbe Ha Peny6nnxa cesepna Maxe4onraja 6p.02-2987
Ha rcrt4or
o.q 0g.10.2020 rop.rHa, ycBoeH oA crpaHa na vnpaennor o46op xa Arenqraiara,3apaAh 4o6raearue Ha nhcMeHa corlacHocr

o4 BaLla crpaHa.
O6epcxara Arexqrajara:e apa6oryearu,j na PCM Aa nphcranm KoH /3MeHa Ha aKror 3a chcreMarhearlraja r'a pa6orunre Mecra
l4nneno, Bo
npoh:l,ne3e oA r43MeHr4Te h AononHyBalbara Ha rvtareprajanxrlor3aKoH co xoj e perynfipaHa HaAnexHocra Ha ilHcrhryt-lrjara'
cnyvaj
ua
xeepa6oreuocr
eo
,.inea 24 og 3axonor 3a il3MeHyBarbe r AononHyBabe ra 3axonoror :a epa6oryBabero h ocilrvpyBabe
(,,Cnyx6en BecHuK Ha peny6nrxa CeeepHa Maxe4onr.rja" 6p.Da/19) xoj cranr Bo cur.a Ha AeH 26.06.2oL9 ro4u{a' e ype.o,eHo AeKa:
,,Craryror h aKrrre 3a opraH[3aqrja u cmcrennarraaqr,rja na pa6orrrare Mecra Ha Arenr-lrjara rie ce ycornacar co o4pe46'are o4 oaoj
3axoH Bo po6 oA uJecr MeceL{H oA AeHor Ha B,neryBaFbero Bo ctna Ha oeoj aaxoH". Bo uannexure
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HOI 3A AAMV1HV
anMhHhcTaparh BH ure cnvx<6esr4ur4 Bo Arenuriara, c e norMeHVBaar oapea6[Te o4
eo iaseH ceHrcP. Co '{neH 8 o4 3aXOnOr 3a h3MeHa t4 AOnOnHyBar5e Ha 3axoi;or 3a aAMl4HriCTpaTl4BHH
3axosor ga spa6ore
pa5orHo Mecro
cnyx6eHnu,ra ("Cayx6eH BecHrK Ha pCM" 6p.7412020), naK ce AaBa MoxHocr aAtuihHr4crparr4BHr4or cayx6eHr'rx xoj e na
o4 xaieroprajara Ha noMoruHo-crpvqHr4 aAMr4HhcrparhBHh cn'Tx6enraqr a xc.; rr HcnonHyBa noce6urre ycnoBv npeABHAeHil co 3aKoH
Ha HeroBo 6aparue Aa Moxe Aa ce pacnopeAh Ha pa6orxo i'recro noMIaA copa6orHhx. Ho raxo hMa Bpa6oreHu xoj rr [cnonHysaar
3aKoH,-r1hre ycnoBh, Arenqrjara :a apa6oryearbe HeMoN{e A;i rh pacnop€!.;r H0 pa6orno Mecro noM,na.ll copa6orHuf , oA nprqhHa uiro

chcreMarhaaquja xe 6ea npeAshAeH14 pa6ornu turecta oA qerspro Ht4ao.
AocerauHrlre aKrh Ha rxcruryqrajara 6ea npeABuAeHh caMo no ABe HrBoa

Bo aK r or 3a

Ha pa6ornrare Mecra Haj crpyt{Ho
aAMHHr4crparrBHl4Te ta noMoulHo-crpyqHrre aAMhH,4crparrBHu cnyx6enuqra nph utro ta pa6orxoro Mecro oA Bropo HxBo
"Copa6orHrax" 3BaFbero ire HopecnoHAHpa co 3BaFbero 4eSr,turpano eo 3axoHor 3a aAMhHl4crparhBHH cnyx6erraqra "Bnv!
copa6ortux", a Bo oAHoc Ha 6o4oer.rre 3a nnara :ta 3Babe ce npeAB[Aean 246 6ogoen, cnporrtBHo Ha 3AC KaAe 3a 3Babero
"Copa6orHux" ce npeABugenu 231" 6o4oara. 3a pa6orHoro Mecro oA npBo Hreo xaj noMotlJHo-crpyttHhre aAMrHrcrparfiBHh
cnyx6enrqr e AaqeHo 3BaFbe "Buur pe$epenr" xoe HeKopecnoHAhpa co 3BaFbero 4er|unrapano eo 3axorlor 3a aAMrlHhcrparvaHn
cryxe eH14LI4 "CaMccroeH peQepenr", a Bo oAhioc Ha 6o4oar,rre 3a nnaTa r.l 38albe ce rrpeABrAeHu 1.\)6 6o4oau, AoAeKa 3a 3Bal.bero
$auJ ;r'l$ep€HT Bo 3AC ce npeABIAenr.r 181 6.,-4oera. hct i: cnyuajor u 3a noMouJHo-crpyltHfiTe aflrr.;rH14crpdra4}Hh cnytK6eHhqh oA

Co

BTopo HhBo 3a Korl e AaAeHo 3Babe "PeQepeHr" Koe HeHcpecnoHAhpa co 3Babero 4eSrnrpauo ao 3axonor 3a aAMhHl4crapar[aHl4
cnyx6enrqra "Br,ru.r pe$epeHr", a Bo oAHoc na 6o4oarre 3a n,[ara 3a 3Barue ce npeABHAenra 181 6o4oau, LUro He KopecnoHAhpa co
ogpep,6rare ra 3AC, xaAe 3a 3Balbero "peQepeHr" ce npeABtrAenra 166 6o4oeur.

l sa
npuuuHara nopaAh xoja r-r;o Arenqr)ar
t,1
Ha HeonpeAeneHo BPeMe eo ABPCM
Bo npauaFbe peAoBHoro $yuxqroHrparue
Lr' uHHaTuoT n('!'llcA, co tllro ce AoBeAyBa
ror 4exa
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noMotlJHo-.rpyqHrre a/lMhHhcraprhBr,x cnyx6e-, ,, J
H€rr4p;r HHBOa Ha p,'6ptu__uggra Co Hoat4or axr ga crcreMarrgauria, xtreroprl4Te, NhBoara h 3E.i]Fbara Ha aA.l'jr1_E-UlTp-Alx-g-ryIg
cnvx5qahura-gqllglocr ce vcor,rri:rcvBaar co oAl.-rea6rre Ha 3axoHol aa aA,r,t4Ht4craprhgH;r cavx6exr-urr (cornacuo vilarHara oapeA6a

Arenqr,ljara h roa par<oBoAHhre, c;f)yqHo-ap,Mhi-lrcrapart4BHrrc

coaoxaHa go qneH
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r-reepa6orexocfl-flpra h3rorByBabero Ha HoBhor aKT 3a chcreMarr43auuja, Arexr-[,rjara aa epa6oryBaFbe Ha PCM ja [Maule Bo npeAB]4A
o4pe46ara o.q qreH L7 crae (5) og3BJC cnopeA xoja eo axror3a chcreMarr3ar.tuja na pa6orHl4re Mecra Moxe Aa ce cxcreMaru3upaar
rajrvrnory 10% noae(e pa6orHu Mecra oA pa6orHure Mecra 3a Kor ce o6ea6e4exra $nuaHcrcxr cpero,crBa 3a nnari4 h HaAoMecroql4 Bo

6yr;eror Ha hHcrxryLlnjara, na 3aroa co aKTor 3a chcreMarr3aqrja xa pa6orHhre Mecra Bo Arenqr,rjara 3a Bpa6oryBabe Ma
45) na (525) hgepr]l@
exvnHlaor 6poi Ha chc.reMaru3l4paHh pa6
cnvx6eHxur4, aaBareA4_laig_C!.ayqyirl.lgfaq_!!le:I9X!!!_EA x4.ga 14 Apvrh Bpa6oreHr). xaxo uJro e npr.rtraxaHo ao Ta6e,na 1.
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Ta6ena 1.Ccir,oj6a na crsreru,.rrnaupann pa6o:;,n Mecra Bo ABI'-r .'i

llperxogxa
cofioj6a

Pa6orsr ruecra
AAMrHHcrparrl

b h

HoBa

cocroj6a

5:l

h cnyx(6eHHqh

519

,B,aBarent,t Ha jaBHh ycnyrh

49

45

rrqa
Agyrn apa6orexr (epa6orexN Ha npoeKr

41

49

t2

LZ

645

525

nomourxo-rexx n\rKh

Ha

onpe4eneuo aperue)

lgxyni'r,

;.cro raxa, Aier.rqrjara 3a apa6oryBaFbe Ha PCM rr hMaue Bo npeABrA v o1)e46u"re oA qneH 17 o4 tlpaeh,nHhxor 3a
coApHhHaTa h HaqhHoT Ha noAroToBKa Ha akr[Te 3a BHarpeuHa opraHil3aqrja ra chcTeMarh3aqrja xa pa6oTHhre MecTa, HaKo l,l
coApx(hHara Ha QyHxr-1ror-rarirara aHa,nh3a Ha ,iHcrhryu/hre Ha jaaHr,ror ceKTop ("C,ryx6eH BecHtix Ha PM" 6p 7l/20L5), na 3a cexoe
cilcreMarr3r4paHo pa6orHo Mecro Bo axror ce npeAB[AeHx HajMHory rpx crpyxx oAHocHo HajMHory rph HayqHH nonhFba Ko]4
cooAejcrByBaar Ha onhcor na pa6orHoro Mecro, ocBeH Haj pa6orHhre Mecra n04 pe4ex 6poj 21. Coaerxlar( 3a KoopAhFraquja xa
aKrrBHh MepK[ 3a Bpa6oryBa]be, 86. Paxoso4rrea xa l-[eHrap 3a Bpa6oryBaFbe (perhoHaneH), 87. Paxoao4rrerr Ha UeHrap 3a
epa5oryear-ue(noxarren),98.

Coaer,qhx 3a aKThBHr,l MepK14 3a Bpa6oryBaFbe, 102. Br,ru copa6orH14K 3a aRrrlBHI,'t MepKh aa epa6oryeaue,

3aBpa6olrr,.rlbe, 111.Ciir,ocroeH pe(.rrpesr3aulanrepcKr4ycryrlr 112.Camoc-:reHpeQepehr3a
ra apa6oryo;.se, 115. PeQ.,penr3a ua.nrepcxr4 ycnyt"..r 116. Pe$ep{:Hr 3a yc,nyrrl ra noAAptuxa ,a Bpa6oryBaFbe,
ronem 6loi Ha r3BolrhTeAu RoA ce 04 Da3.nhqHrl CIpyXh, L{O uo AO.flrOrOAnulHO
o,1 nriiiehHa uTo Ha oBy|e oa6orrl!4 MecTa oa
pa6oruo mecro ao i,rHcrrryuratara u ucrrre ce ue.flocHo ocrpvqeHr 3a pa6orure r oa6orHHT
a!-q-I3qp!yg-qaT. Bo npunor Bu
106.Cr-.ca6orHhK3a.lKrl4BHt4Mep,r/11
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Ta6eaapen nperne,qco cocroj6a Ha chcruMaryr3hpaHh pa6orHr4 Mecra no opraHh:jaqhoHh eAhHrrqfi (t-lpraor 2).

(e ro npraQart4re Haurero 6apalbe H.qexa (e Hn 6rAe AaAeHa nHCMeHa coffia*rocr Ha I1paBXnHuK 3a
pa6orHr4re
chcreMarn3aqiaja xa
Mecra Bo Arenqujara:a apa6oryear-oe ua Peny6.nrxa Ceoepna N4axe4onttja 6p 02-2987 o909.10.2020
Ce xa4eearvre Aexa

roAl4Ha.

Co novut,

llprrrror:
- -lpaBxrHl4x 3a crcreMarh3aqrja xa pa6orxrre Mecra ao Arexqr.rjara :a apa6oryaaroe xa PCM 6p.02-2987 oA09.10.202A toAAHa;
Ta6eaapeH nper/reA co cocroj6a Ha chcreMarh3Hpaan pa6orxn Mecra no opraHh3aqhoHh eAt4HilqH.
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flpranor 2. Ta6e;rapen nperreA co cocroj6a Ha ctacreMar'l.rr14paHh pa6orxn Mecra no opraHh3alll4oHta eAhHHLll.r
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Bo apcxa co uau:uor Aonl4c noA ropeHaBeAeHHor Spoj n AaryM tci.*oj Bra'ro gocr aBfiBMe flpaernHrxot sa
chcreMarh3aqrja Ha pa6orrrlrre Mecra ec Arexqrjar; ra apa6o\,B,lFbe Ha Pery6rrxa CeeepHa MaxegoHraja 6p.0229S7 og 09.10 2020 [o.et4H.:, 3apaAt4 gcclraaaue Ha nhcMeHa ccfnacHocr Ha vlcrvtor og Earua crpaHir, caKaMe Aa
goo6jacnrme 3a c,neAHoro.
O6epcxara AreHqrajara:a spa6oryBalbe Ha PCM 4a nprcranh KoH t43MeHa Ha aKror 3a cr4creMaruaaqrja Ha

pa6orHrlre Mecra np(rr43.ne3e oA h3MeHlaTe h AononH[Bartilrd Ha r,n;rreprjanHhor'3aKoH co xoj e perynhpaHa
Hap7rex{Hocra Ha taHCrr,rryqrajara a xoj npegBrlAyBalxe o6pcxa AreHqnjara Aa tu ycotnach aHrure 3a BHaroelIJHa
opraHh3al{hja ra sa orcTeMarr3al{r4ja Ha pa6orxrre MecTa co o4pe46r,rre oA MaTepr4Ja.flHl4oT 3aF.oH Bo poK oA uecT
Meceuil oAAeHor Ha HeroBoro cTanyBaFbe Bo crna, ruro AenVMHo e ilcno,nHeTo nph AoHecVBaFbeTo Ha [lpaBrnHrKoT
3a /i3MeHa h a0no.4HvBabq Ha npaBrl r:ihKOT 3a BriaTPeUJHa Ol-riaHh saulaia ua Arenuuiara 3a Bpao O[Edl'biL l"{cl
;r,1KOT 3a fi3rxeHlEttbe l,i
Lq,,v6lu-xa-lpepHa MaKeqoHhia 6
-03.12.2019 roAVHa v - coil Bh,rl

da fl0agil,rrHt4Kor 3a cficreMaril3aul:ia ua pa6o 'iHrre Mecra ao AreHur,: iata ga epaS0weaFbe Ha
Penv6nNxa CesepHa I\4axe AoHria 6p.02-662 oa 30.01.2020 roAv . sa xoi ao6rgnne nhcMeHa corracH ocr oqlatqa
cTpaxa. Co HUB Bo qe/tocr ce h3BrJr.ur4 ycornacyBaFbe Ha Kiireropunre, HhBoara fi 3BaFbara Ha [3Bptlll4Tenl4Te KoJ
hMaar craryc Ha AaBarenr Ha jaeHra ycnytu oA AejHocra Ha rpyAor h Ha noMoulHo-rexHilqxxre nHLla co ogpe46rare
oA MaTep[jannnor 3aKoH, Ho HC H KaTeroph]4Te, HilBo;rTa h 3BaFbara Ha h3Bpllrl4TenilTe KOi hMaaT CTaTVC Ha
aAMilHr4crparr4BHu (iasHu) cnvx6esruh, rxro ce nocrhrHV Ba co cera npeanox<eHror aKT 3a chcTeMaTrl3auilla, Kaxo
uro e o6pagroxeHo Bo nperxoAHhorAon,rc
p.,O.flHV8dFb€

oii

BoegHo.3KaMe 4a nojacHrnne Ae,ia AreHqraj"-a 3a Bpa6o;r;Bdl-b€ Ha PC[4 rta hMaue Bo np€p,Bhrr ogpe46rare
qfleH \7 op llpaernHrxr)T 3a coApxnHara v HaqrlHoT Ha no/iroToBKa Ha aKThre 3a BHaTpeuHa orlraHh3aquja u

chcreMarfi3aqrja ua pa6orHrre Mecra, KaKo il coAplxnHara r-ia QyHxqiloHa.nHara aHant,t3a Ha 14Ficrhryqhhre Ha
jaaHuor ceKrop ("Cn,,,*6", BecHrii Ha PM" 6y'.1,L/201,5), na ao aKror 3a chcreMarn3aqtaja Ha pa6ornnre Mecra
npeABhAyBaMe no HaJMHory rpr ,rplxr oAHocHo HajMuorr.r rpu Hayr{Hh no,nr4}ba xor,r coo4ejcrByBaar Ha ont4cor Ha
pa6orHoro Mecro, ocDeH xaj pa6orHrare Mecra noA peAeH 6poj21. CoeerHhx 3a KoollAhHaquja Ha aKrhBHt4 MepKh 3a
epa6oryaarue, 86. Paxosoar.lren Ha l-leHrap 3a apa6oryaarue (peruoHanen), 87. Paxoaognren Ha (eurap 3a
apa0oryaarue (rt'rxan€H),98 CoaerHHK 3:r aKThBHh Nlef)KN sa apa6orysaFbe, 102. BNu.t copa5orHhK 3a 3:f i!4BH14 MepKh
:a - pa6oryaarue, 106. CopaSoruux 3d i.rrt4BHt4 MepKh sa epa6or,'BaFbe, 1l-1. CavrocroeH peOepeHr i,l ua/lrepcxrl
\c.,1ttt1,112. CaivrocroeH peq)epeHr3a yc,lyn4 3a noA;ipnJKa 3a Bp,:ooryBaFbe, 115. PeQeperlT3? tId.flT€llcKl,l ycnylh tl

1i6. Pe$epeHr 3a ycnyrh 3a noAApu-rKa 3a Bpa6oryBalue.
Kaj oare pa6orHrl Mecra Bo dKToT3a chcrcMauaaqr.rj" Ha pa6orHhre MecTa Bo flo.flero "Blr.1 Ha o6pa3osaHre"
He ce npeAB[AeHu Ao rpl,1 HayqHil norh]ba vnvl crpylk ryKy e npeABhAeHo "BhcoKo o6patoaaHre" o4HocHo
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uenocHo ce ocrpvqeHh 3a pa6orrre h pa6orHrre.:a[aqr xoh rta h3epulveaar a np!4poAata Ha pa6orata Ha ogre
pa6orHh Alecra e raxsa urro He e norpe6en noce_6ex o.oHocHo cneuhdNqqH gha Ha o6pagoaaHre.
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Bps ocHona Ha qJIeH 17 cras (7) ol3aroHor sa npa6oreHprre no januuor cer(rop
("Cnyx<6eu BecHr,rK ua Peny6nuxa Maxegouuja" 6p.2711,4,199114,27116,35178,798178,
143179 u 14120), MunucrepcrBoro sa uu(:opMarurrKo orrrrrecrBo r4 agMr{Hracrpaquia
AaBa

IIIICMEI{A COFJIACHO CT
HA

Ilpanunrutl(or 3a cr4creMarlrsarluja ua pa6orHr4Te Mecra no Areuqujara aa
npa6oryralbe Ha Peny6nura CenepHa Maregouuja, 6poj 02 - 2987 og A9.10.2020
roAr4Ha.

O6pasnox<ewue

IIo

ll3BpilreHoro ycornacyBallre

co HoBara

3aI(oHCI(a perynarl4Ba u

n cr4creMarr43ar{r4ia Ha
pa6orHplre Mecra, Arenqrajara 3a npa6oryname Bo Peny6nurca CenepHa
AeHecyBalbero Ha aKTHTe 3a BHarperuHa opraHu3a\uia

Marcegouuja, sapagl,I roJreMlror 6pof Ha H3BprueHHTe a3MeHr{ ua nocroiHr{or ar(T
3a cI,ICTeI\4arIa3aIlHia H rrorpe6ara o,q AoycornacyBalbe co H3BprueHr4Te npoMeHr,r
Ha Marepuiaxtiaor 3aI(oH, u3rorrlr Hoo npau4rrHr4l( 3a cr4creMarn3ar{fiia Ha

pa6oruure Mecra, co Koj ce c:raBa BoH cvuta, riperxoAHo AoHeceHilor
llpanunruaKor 3a cl4creMarn3arlr4ja Ha pa6ornure Mecra no Arenqujara sa
npa6orynarre Bo Peny6nuxa Ceilepua Mairegouuja, 6poi az
58613 oA
a4.04.201,6 rognHa, co H3BprrreHr.rl-€r r.r3Melru 6poj 02-825 op,09.03.20i8 roAHHa,
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PenY6rl'rxa CerePna Maxegouuja

MrnuucrepcrBo 3a l{H$opMarr{1tr(o
orrruTecrBo H a,qMr{H}rcTpaq}qa

026poi 02-2566 op,22.08.2018 rogzua, 6poi
6poi02-10 22 oy, o3,a4.2ot8 roguua,
Bo
02-662 og 30.01.2020 roguHa I4 couacHo
6poj
u
roguHa
op,12.a9.201.9
320413
qrleH oA 3aKoHoT 3a Bpa6oTeHI4Te BO iaouuor cel(Top',
ocHoBOT HaBeAeHr4OT
IICTI{OT rO AOCTaBI4 Ha

[peTxoAHa

COUIaCHOCT'

MlluucrepcTBoTo3auu$opv.aruuxoo[IuTeCTBo|4aAM?IHI,ICTparlraja,ro
ua pa6otHl4Te MecTa BO
pa3rneAa AoHeceHrror flparraaHldKoT 3a cl4cTeMatusaquia
og
cerepua Maregonuia' 6poi 02 - 2987
Arenquiar" ." upu6o"vuu*" na Peny6rlura
15'70'2020
go.r"BeHr,lor flonuc, 6poi 04-300611' op'
09.10.2020 roAr4Ha r,r Bo npuro,
roALIHa,roxojuerygpyroToceHaBeAyBaaTI4npI4III4HuTe3aHoce}beHaHoBaI(T3a
HCTI{OT e BO
BO aIeHq}Iiara u yTBpAI4 AeI(a
MecTa
pa6orul4Te
Ha
cr{cTeMaTr4saqraia
Areuqujata aa
3a BHaTpeIIIHa opraHl',I3aqraia ua
couacHocT co rrocTojuuor llpanunuul(
6poi 02-58612 ol' 04'04'2O16
npa6orynalbe Ha Peuy6rur<a Cenepua Manetonrajl
u 6poj A2 - 3961'13
pr3MeH vr 6poi'02-320412 o't2'09'2O19
'og"tu
roA,rHa, co u3BprrrHr4re
co ogpeg6ure oA 3arosor sa npa6oTeHlare
oa03.12.20L9 roguua Kar{o I4 BO corlacHocr
cly*6eHullll ("Cnyx<6eu BecHi4I(
no jannuor ce*Top, 3arouot 3a aAMIIHIICTpaTI4BHI'Ir:e
4812015, 15412015' 512016' 14212016'
ua peny6ruxa Mare,4ouuja". Op Ziiti, tgglt+,
pI HaqllHor Ha iloAroroBl(ara Ha
1u2018,275fig u 1412fr), flpanu:iHul( sa coAp)Kl4Hara
Mecra KaI(o !I
cl4creMaru:aquia
aKrprre 3a BHarperrrHa opraH uzatluia I4
"_1 lf^"j::rejanxuoT CeI(Top
gHCTI4T'yUpII4Te na
Ha cfyHxiluouaJlHaTa aHaIIlI3a Ha
CoAp)r(I4HaTa

("C.nyx6eH"".rrrr.HaPeny6nuxaNlareoo:Iil"6p'1U15)iEI{aralororHapa6otul{
3a ynpaByBarl'e
MeCTa no

cIaCTeM
jannuOt CeI(Top, CoCTaBeH IIen Ha I'1u$opr"raiII4oHI4OT

CoqoBeqKI4pecypcl4(I4CyqP),BoCIIoCTaBeHoACTpaHaHaMI4H}IcTepCTBoTo,
Ha 3aI(oHCIfl4 yTBpAe}IaTa Ha',q'Ie}I(HocT',
Bps ocuona Ha I43rloiKenoro, a BO paMI{IA
co rJiacH o
O V ahMvt]H]llcrpa IIUj a fl o cranl4
MuHucrepcrBoro 3a I4H$opMar[t{Ko o fl IIITe: -' cTB
rope HaBeAeHoTo
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Одговор
на забелешки на
Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор

Прилог 4

Добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на
финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Агенцијата
за вработување на Република Северна Македонија (Агенцијата) број 16-141/9 од
03.08.2021 година и тоа:
- На ден 06.09.2021 година добиени се забелешки број 16-141/9 од 03.08.2021
година од директорот на Агенцијата Абдуш Демири заведени во Државниот
завод за ревизија под број 16-141/13 од 06.09.2021 година.
- На ден 06.09.2021 година добиени се забелешки број 16-141/9 од 03.08.2021
година од претходен директор на Агенцијата Билјана Јовановска заведени
во Државниот завод за ревизија под број 16-141/14 од 06.09.2021 година.
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и
констатирано е следното:
Забелешки од директорот на Агенцијата
1. На Писмото до раководството, кое согласно Меѓународните стандарди за
ревизија и методологијата за работа на Државниот завод за ревизија
овластениот државен ревизор го изготвува за состојби кои се со помало
влијание врз финансиските извештаи, не се доставуваат забелешки поради
што ревизијата не дава одговор на доставената забелешка.
2. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.2.4. алинеја 1 која се
однесува на дефинирање на периодот за можно повторно аплицирање на
невработените лица за мерката самовработување (претприемништво) во
оперативниот

план

и

оперативното

упатство

се

прифаќа,

поради

дополнително доставено појаснување дека корисниците на грант кои ќе
престанат да ја вршат дејноста, немаат право на повторно учество за оваа
мерка и не можат да се вратат во евиденцијата на невработени лица во рок од 3
години од денот на засновање на работниот однос, што ќе биде обелоденето во
Конечниот извештај на овластениот државен ревизор.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3._______________________

Овластен државен ревизор
_______________________

3. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.2.4. алинеја 3 која се
однесува на отсуство на доказ за издадена потврда по завршена обука од
страна на работодавачот на практикантот која треба да е дел од досието на
оваа мерка не се прифаќа, поради тоа што дополнително не се доставени
докази, а е образложено дека причина за констатираната состојба се посебните
услови во кои работеле правните субјекти спроведувачи на обуката во време на
пандемијата КОВИД 19 .
4. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.2.4. алинеја 4 која се
однесува на отсуство на доказ за издадена потврда/сертификат по завршена
обука и проверка на знаењето издадена од страна на спроведувачот на обуката
која треба да е дел од индивидуалното досие на евидентираното невработено
лице кај мерката обука на побарувани занимања не се прифаќа од причина
што дополнително не се доставени докази – потврда по завршена обука од
спроведувачот на обуката.
5. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.2.4. алинеја 5 која се
однесува на комплетирање на документација и извршување на
мониторинг/теренски контроли за следење на реализацијата на активните
мерки уредени со Оперативните упатства и склучените договори 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.
6. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.3.1. алинеја 1 која се
однесува за неусогласеноста на сегашната вредност на основните средства во
материјалната евиденција и искажаната вредност во сметководствената
евиденција за износ од 43.810 илјади денари делумно се прифаќа, поради
дополнителни доставени податоци за искажување на извршените корекции,
(сторно набавка или раздолжување) во софтверот за материјална евиденција
на начин кој раздолжувањето на основни средства се врши со менување на
статусот на основното средство што соодветно ќе биде обелоденето во
Конечниот

извештај

на

овластениот

државен

ревизор.

Износот

на

неусогласеност на сегашната вредност на основните средства искажана во
материјалната евиденција во однос на сметководствената ќе изнесува 12.346
илјади денари, а препораката ќе биде соодветно прилагодена.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3.________________________

Овластен државен ревизор
_______________________

7. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.3.3. алинеја 1 која се
однесува на необезбедени имотни листи за објекти со кои располага
Агенцијата, а за кои се води постапка за утврдување на правен статус не се
прифаќа , од причина што не се доставени нови докази, а образложението за
преземени мерки и активности за утврдување на правниот статус на објектите.
ги потврдува заклучоците кои се наведени во наодот од оваа точка.
8. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.3.3. алинеја 2 која се
однесува на не запишано право на користење од страна на Агенцијата на
градежните објекти во пет имотни листи се прифаќа, поради дополнително
доставен имотен лист со запишано право на користење на градежниот објект
Центар за вработување Тетово, што соодветно ќе биде обелоденето во
Конечниот извештај на овластениот државен ревизор и ќе се изврши исправка
во Прилог број 2 .
9. Забелешките на констатираните состојби на точката 4.4.1 . булет 1 која се
однесува на преземени обврски без спроведени постапки за јавни набавки за
електрична енергија и поштенски услуги делумно се прифаќа, поради
дополнително доставено известувањето од Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на РСМ, според кое Агенцијата има обврска да
излезе на слободниот пазар и да спроведе јавна набавка заклучно со 31.03.2020
година, но имајќи го во предвид член 69 од Законот за енергетика со
либерализација на пазарот за електрична енергија Агенцијата ги исполнила
условите самостојно да земе учество на пазарот и претходно согласно член 23
од ЗЈН со цел постигнување на пониска цена за набавка на истата. Забелешката
за поштенски услуги за кои давателот на универзалната услуга има
ексклузивно право да обезбедува писмоносни услуги до 50 грама согласно член
92 од Законот за поштенски услуги рокот на ексклузивитет е продолжен до
31.12.2021 година, но останува обврската да се спроведе постапка за јавна
набавка за писмо носни услуги во внатрешниот сообраќај над 50 грама, што ќе
биде обелоденето во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор, а
препораката соодветно прилагодена.
10. Забелешката на констатираните состојби на точката 4.4.1. булет 1 која се
однесува на преземени обврски без спроведени постапки за јавни набавки во
Центрите за вработување во износ од 2.104 илјади денари не се прифаќа,
поради тоа што доставената забелешка е во насока на објаснување за начинот
на вршење на набавки од страна на 30 центри за вработување на целата
Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3.________________________

Овластен државен ревизор
_______________________

територијата на РСМ од различни економски оператори и причини за не
спроведени постапки за јавна набавка на централно ниво, кое образложение
овластениот државен ревизор го имаше во предвид во текот на ревизијата, а по
однос на барањето обврските да бидат прикажани по видови на стоки и услуги,
истите ќе бидат соодветно презентирани во Конечниот извештај на
овластениот државен ревизор, а препораката прилагодена.
11. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.4.1. булет 2 која се
однесува на склучен договор за јавна набавка на работи за модернизација,
санација и адаптација на Центар за вработување Куманово, кој не е во
согласност со утврдените услови во тендерската документација, како и
слабости при следење на реализацијата на договорот не се прифаќа, со оглед
на тоа што со забелешката е образложен начинот на спроведување на
постапката, без да се наведат причините за вметнување на одредба во
договорот изведувањето на работите да започне по добивање на согласност од
општината, одредба која не била предвидена во тендерската документација во
делот на начин и динамика на извршување на договорот, а ревизијата укажува
дека согласноста за градење од општината требало да се обезбеди пред
склучување на договорот за јавна набавка на работи, што влијаело на
ненавремена реализација на склучениот договор и рационалното и ефикасно
искористување на средствата.
12. Забелешката на констатираната состојба во точката 6.2. изнесена во делот за
Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет е образложение за
кое Овластениот државен ревизор го истакнува прашањето кое се однесува на
непочитување на законската обврска од Буџетот на РСМ да се уплатуваат
парични средства на сметката на Посебен фонд, по основ на уплатен ДДВ и
царини од страна на заштитните друштва .
13. Забелешката на констатираната состојба во точката 6.3. изнесена во делот за
Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет е образложение за
кое Овластениот државен ревизор го истакнува прашањето на доделувањето
на неповратни средства од сметката на Посебниот фонд согласно мерката
Поддршка за вработување на лица со попреченост и не преземени активности
за усогласување на работата на Комисија за определување на работи кои може
да го извршува инвалидното лице при МТСП со одредбите од Правилникот за
состав на Комисијата и начинот на донесување на Наод и мислење за
определување на работи кои може да ги извршува инвалидното лице на
соодветно работно место.
Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3.________________________

Овластен државен ревизор
_______________________

Забелешка од претходен директор на Агенцијата
14. Забелешките на констатираните состојби на точката 4.4.1 . булет 1 која се
однесува на преземени обврски без спроведени постапки за јавни набавки за
електрична енергија и поштенски услуги делумно се прифаќа, поради
дополнително доставено известувањето од Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на РСМ, според кое Агенцијата има обврска да
излезе на слободниот пазар и да спроведе јавна набавка заклучно со 31.03.2020
година, но имајќи во предвид член 69 од Законот за енергетика со
либерализација на пазарот за електрична енергија Агенцијата ги исполнила
условите самостојно да учество на пазарот и за спроведување на постапка за
јавна набавка согласно член 23 од ЗЈН со цел постигнување на пониска цена за
набавка на истата. Забелешката за поштенски услуги за кои давателот на
универзалната услуга има ексклузивно право да обезбедува писмо носни
услуги до 50 грама согласно член 92 од Законот за поштенски услуги рокот на
ексклузивитет е продолжен до 31.12.2021 година, но останува обврската да се
спроведе постапка за јавна набавка за писмо носни услуги во внатрешниот
сообраќај над 50 грама, што ќе биде обелоденето во Конечниот извештај на
овластениот државен ревизор, а препораката соодветно прилагодена.
15. Забелешката на констатираните состојби на точката 4.4.1. булет 1 која се
однесува на преземени обврски без спроведени постапки за јавни набавки во
Центрите за вработување во износ од 2.104 илјади денари не се прифаќа,
поради тоа што доставената забелешка е во насока на објаснување за начинот
на вршење на набавки од страна на 30 центри за вработување на целата
територијата на РСМ од различни економски оператори и причини за не
спроведени постапки за јавна набавка на централно ниво, кое образложение
овластениот државен ревизор го имаше во предвид во текот на ревизијата, а по
однос на барањето обврските да бидат прикажани по видови на стоки и услуги,
истите ќе бидат соодветно презентирани во Конечниот извештај на
овластениот државен ревизор, а препораката прилагодена.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3.________________________

Овластен државен ревизор
_______________________

