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Кратенки користени во извештајот: 
 

НУ НОБ – Национална установа Национална опера и балет;  
ЗЈВФК – Закон за јавна внатрешна финансиска контрола; 
МОБ – Македонска опера и балет; 
УО – Управен одбор; 
ЗЈН – Закон за јавни набавки; 
ЕСЈН – Електронски систем за јавни набавки; 
ЕО – Економски оператор; 
РМ – Република Македонија; 
РСМ – Република Северна Македонија; 
ФМУ – Факултет за музичка уметност Скопје; 
МОН – Министерство за образование и наука; 
МРТ – Македонска радио телевизија; 
МТСП – Министерство за труд и социјална политика; 
ПИО – Пензиско и инвалидско осигурување; 
МФ – Министерство за финансии. 
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Резиме  
 
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи 
заедно со ревизија на усогласеност на Националната установа Национална 
опера и балет на сметка за основен буџет за 2020 година. 

 
За финансиските извештаи за 2020 година изразено е неповолно мислење во 
однос на вистинито и објективно прикажување на финансиската состојба и 
резултатите од финансиските активности и за усогласеноста на активностите и 
финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставените политики. 
 
Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за 
усогласеност со закони и прописи на Национална установа Македонска опера и 
балет Скопје за 2010 година и е изразено мислење со резерва за реалноста и 
објективноста на финансиските извештаи на сметката на основен буџет како и 
за усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации со 
релевантната законска регулатива.  
Во 2014 година извршена е ревизија на успешност и издаден е извештај за 
финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во МОБ со која е 
констатирано дека делумно се преземени потребните активности за 
воспоставување и обезбедување на ефикасност и ефективност на системот на 
финансиско управување и контрола и внатрешната ревизија за непречено 
остварување на целите на субјектот.  
Бидејќи од извршените ревизии е поминат подолг временски период во кој 
законската регулатива има претрпено измени, имплементацијата на дадените 
препораки од претходните ревизии не беше предмет на тековната ревизија.   
 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи за 2020 година 
констатирано е:   
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- отсуство на интерни акти и процедури за текот на движење на 
документацијата, како и за значајните процеси и активности за 
безготовинско и готовинско плаќање, пресметка и исплата на плати со  
дефинирани надлежности и одговорности на лицата во процесот; 

- не е донесен интерен акт во однос на утврдување на постапката за реаудиција 
на вработените, ниту се спроведени активности за реаудиција; 

- не се донесени годишни и месечни планови за работното време, како и 
вршени се исплати на додаток на плата врз основа на работен стаж за секоја 
помината година над  законски утврдениот максимум; 

- исплати на средства за изнајмување на станбен простор и кирија за музички 
инструменти во лична сопственост на вработени во НУ НОБ кои не се правно 
поткрепени, како и исплати по фактури за техничка поддршка на сценски 
настани и авторски хонорари за лица без соодветна поткрепувачка 
документација; 

- слабости во делот на спроведување на пописот на материјалните средства, 
ситниот инвентар и залихите, како и неизвршен попис на дел од средствата 
со кои располага установата; 

- слабости при планирање на постапките за јавни набавки во делот на 
изготвување на техничките спецификации и дефинирање на критериумите 
за професионална и техничка способност и следењето на реализацијата на 
договорите за јавна набавка. 

 
За надминување на констатираните состојби дадени се препораки во извештајот.  
 

Во делот Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет , ревизијата 
известува за ненавремена исплата на обврските кон добавувачите кои значително 
се зголемени во 2013, 2014 и во 2016 година, како и поведување на судски постапки 
од страна на добавувачите, присилна наплата и блокади на сметките на НУ НОБ. 
Во вакви услови се доведува во прашање исплатата на тековните обврски на НУ 
НОБ и користење на средствата одобрени со Годишната програма за работа на 
установата согласно намената. 

 
Во делот Останати прашања , ревизијата известува за: 
 

- начинот на финансирање на Националните установи и неизвесност во врска со 
одобрување на финансиските средства што не овозможува стабилно 
финансирање и потребата од усогласување на одредбите на законската 
регулатива во делот на изготвување и доставување на финансиски план за 
користење на одобрените средства на Националните установи; 

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

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

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

- прашања кои се однесуваат на утврдување/ревизија на работните места за кои 
ќе се пресметува стаж на осигурување со зголемено траење и степенот на 
зголемување на истиот во рамките на НУ НОБ. 

 
Од страна на директорот на НУ НОБ доставени се забелешки на Нацрт извештајот 
на овластениот државен ревизор за сметката на основен буџет, истите се разгледани 
и е констатирано дека една забелешка делумно се прифаќа, а останатите не се 
прифатени од причина што претставуваат образложение за кое не се добиени 
дополнителни докази кои би имале влијание на промена на утврдената состојба во 
извештајот на овластениот државен ревизор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
1 ,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.196/2007 од 16.1.2008 
год., објавена во  ,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/08. 
2 Предлог закон за остварување на јавниот интерес во културата доставен до Собранието на РСМ во 
септември 2020 година  
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните од 47 

до 49 заедно со ревизија на усогласеност на Националната установа на сметката 
на основен буџет, кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември, 
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 финансиските извештаи и за 

усогласеност со закони и прописи на Национална установа Македонска опера и 
балет Скопје за 2010 година и е изразено мислење со резерва за реалноста и 
објективноста на финансиските извештаи на сметката на основен буџет како и 
за усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации со 
релевантната законска регулатива.  
Во 2014 година извршена е ревизија на успешност и издаден е извештај за 
финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во МОБ со која е 
констатирано дека делумно се преземени потребните активности за 
воспоставување и обезбедување на ефикасност и ефективност на системот на 
финансиско управување и контрола и внатрешната ревизија за непречено 
остварување на целите на субјектот.  

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

раководството на НУ НОБ застапувано од:  
 

- Васо Ристов, директор на НУ НОБ од 03.08.2018 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 
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финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики. 
 

1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од 
точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и 
изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални 
аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.  
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. 
Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 
2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата 

 
2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да 

добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како 
целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради 
измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење 
за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, 



НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ОПЕРА И БАЛЕТ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 6 
 
 
 

во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да 
известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со 
ревизорските наоди. 
 
Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските 
извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, 
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските 
извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува 
законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања. 
 

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз 
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско 
известување во Република Северна Македонија и со прифатени и спроведени 
корекции како резултат на сметководствени грешки. 
 

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот 09.03.2021 до 
11.06.2021 година (со повремени прекини во текот на ревизијата од страна на 
членовите на тимот) кај НУ НОБ од тим на Државниот завод за ревизија. 

 
 

3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките 
 
Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за 
усогласеност со закони и прописи на Национална установа Македонска опера и 
балет Скопје за 2010 година и е изразено мислење со резерва за реалноста и 
објективноста на финансиските извештаи на сметката на основен буџет како и 
за усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации со 
релевантната законска регулатива.  
Во 2014 година извршена е ревизија на успешност и издаден е извештај за 
финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во МОБ со која е 
констатирано дека делумно се преземени потребните активности за 
воспоставување и обезбедување на ефикасност и ефективност на системот на 
финансиско управување и контрола и внатрешната ревизија за непречено 
остварување на целите на субјектот.  
Бидејќи од извршените ревизии е поминат подолг временски период во кој 
законската регулатива има претрпено измени, имплементацијата на дадените 
препораки од претходните ревизии не беше предмет на тековната ревизија.   
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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 30.06.2021 година.  
 
На ден 10.09.2021 година добиени се забелешки  на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на 
НУ НОБ бр. 03-2028/3 од 09.09.2021 година, од раководното лице м-р Васо Ристов 
директор на НУ НОБ заведено во Државниот завод за ревизија под број 16-164/16 од 
10.09.2021 година.  
Забелешките за сметката на основен буџет (603) се разгледани од овластениот 
државен ревизор при што е констатирано дека една забелешка за точката 4.4.3. 
делумно се прифаќа, а останатите кои се однесуваат на точките 4.2.1. и 4.4.1. не се 
прифаќаат од причина што претставуваат образложение за кое не се добиени 
дополнителни докази кои би имале влијание на промена на утврдената состојба во 
извештајот на овластениот државен ревизор. 
 
Констатирани се следните состојби: 
 
4.1. Внатрешни контроли  

 
Процес плаќање 

 
4.1.1 По извршеното снимање на системот на внатрешни контроли и оценка на 

функционирање на контролите во процесот на плаќање во НУ НОБ го 
констатиравме следното: 

- не се донесени процедури за текот на движење на документацијата, ниту 
процедури за значајните процеси и активности во кои ќе бидат опфатени: 
начинот на вршење на набавките, преземање на обврски, приемот и 
издавањето на материјалите, контроли на документацијата, барање за 
плаќање, начинот на вршење на благајничкото работење со утврдени 
надлежности на одговорни лица за потврдување на комплетноста и 
веродостојноста на трансакциите. Со описот на работните задачи и 
надлежности утврдени во Правилникот за систематизација на работните 
места постои разграничување на должностите и одговорностите, но без 
целосно уредување на надлежностите за контрола по работно место; 

- поголемиот број на работни места во Секторот за материјално финансиски 
работи и сметководство поради заминување во пензија се пополнети со лица 
ангажирани со договор преку авторска агенција;  
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- иако не се донесени пишани процедури за финансиските и оперативните 
активности во пракса се воспоставени контролни активности кои се 
верификуваат од страна на три или повеќе хиерархиски независни лица, но 
не се донесени акти за делегирање на овластувања и одговорности и тоа за 
лицата кои ги преземаат финансиските обврски3 и лицето за кое во описот на 
работните задачи не се предвидени активности за ликвидирање на 
финансиската документација; 

- сметководствените документи – фактури по кои се врши исплата на авторски 
хонорари не се потврдуваат со потпис од одговорно лице дека работите се 
извршени согласно склучените договори; 

- не е назначено лице кое ќе ја следи реализацијата на склучените договори за 
јавна набавка и ќе ја потврдува усогласеноста на количините и цените со 
понудите од спроведената постапка и склучените договори, при што се 
спроведуваат само контроли на фактурите од формална и математичка 
точност и комплетност на документацијата;  

- не е воспоставена ex-post финансиска контрола која се врши по целосно 
спроведување на одобрените финансиски одлуки и трансакции со цел за 
намалување на ризикот од несакани последици, иако согласно актот за 
систематизација е предвидено истата да се извршува од страна на 
раководителот на Сектор за материјално-финансиски работи и 
сметководство. 

 
Наведените состојби не се во согласност со член 7 и член 16 од ЗЈВФК, Правилникот 
за начинот на спроведување на општите финансиски процеси4, што создава ризик 
од  преземање на обврски над обезбедените средства и не почитување на 
договорените услови за плаќање, а НУ НОБ да биде тужена страна од страна на 
доверителите.  
Како резултат на создадени обврски во изминатиот период во поголем износ од 
остварените приходи (буџетски и сопствени извори на приходи) НУ НОБ се соочува 
со ненавремена исплата на обврските кон добавувачите согласно роковите 
утврдени во склучените договори поради што во текот на 2020 година се 
реализирани исплати на основен долг, камати и трошоци по извршни исправи. 
Подетално образложено во точка 6.1.  
 
Препорака 
Раководното лице во НУ НОБ да преземе активности за: 

- донесување на пишани процедури за текот на движење на документацијата 
и процесот на безготовинско и готовинско плаќање со утврдување на 
надлежности и одговорности за контрола на лицата вклучени во процесот; 

                     
3 лицата раководители на соодветниот сектор кои со потпис ја потврдуваат извршената набавка, 
услуга, работа. 
4 Службен весник на Република Македонија бр.147/10, 34/11.  
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- донесување на акти за делегирање на овластувања и одговорности за лицата 
кои го потврдуваат преземањето на финансиските обврски, како и за лицето 
кое ја извршува работната задача како ликвидатор; 

- назначување на лице кое ќе ја следи реализацијата на склучените договори 
за јавна набавка и ќе ги потврдува извршените контроли; 

- воспоставување на ex-post финансиска контрола. 
 
4.1.2. По извршеното снимање на системот на внатрешни контроли во врска со  
процесот на исплата на плати утврдивме дека НУ НОБ нема донесено процедура за 
пресметка и исплата на плати со дефинирани надлежности и одговорности на 
лицата во процесот. Пресметката за плата за 2020 година го врши лице вработено 
врз основа на договор за дело.  
По извршениот увид во соодветната документација, утврдивме дека воспоставените 
внатрешни контроли не обезбедуваат доволно ниво на сигурност за потврдување на 
присуство на работното место, што не е во согласност со член 16 од Закон за јавна 
внатрешна финансиска контрола. Системот за електронска евиденција на работно 
време се користи повремено само од дел од вработените, додека останатите поради 
спецификите на дејноста која ја извршува НУ НОБ не го користат, а неколку 
вработени во дел од работното време извршуваат и хонорарни работни обврски на 
наставни позиции во високообразовни установи што го потврдивме со извршената 
продолжена ревизија во ФМУ. Во врска со ова пошироко објаснување и анализа 
даваме во делот за точка 7 - Останати прашања од овој извештај.   
Со ваквата пракса во работењето не може да се потврди присуството на дел од 
вработените лица согласно одредбите од Колективниот договор за култура како 
доказ за исплатата на платата. 
 
Препорака 
Одговорните лица во НУ НОБ да преземат активности за донесување на интерен акт 
за пресметка и исплата на плати притоа запазувајќи ги спецификите на дејноста во 
делот на потребата од присуството на работно место во различни периоди од денот.  

 

4.2. Усогласеност со закони и прописи  
 

4.2.1. Со извршениот увид во Законот за културата5, Колективниот договор за 
култура6, Правилникот за систематизација на работните места во НУ НОБ 
ревизијата констатира:  
 

                     
5 ,,Службен весник на РМ“ бр. 31/1998; 49/2003; 66/2003; 82/2005; 24/2007; 15/2008; 116/2010; 47/2011; 
51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013; 44/2014; 61/2015; 154/2015; 39/2016; 11/2018. 
6 ,,Службен весник на РСМ“ бр. 10 - 16.01.2020. 



НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ОПЕРА И БАЛЕТ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 10 
 
 
 

 во текот на 2020 година врз основа на склучени договори за вработување на 
определено време во НУ НОБ вработени се 3 лица странци. Засновањето на 
работен однос со странски државјани е уредена со член 73 од Законот за 
култура каде што е урдено постапката да се врши според прописите за 
засновање работен однос со странски државјани, но по претходно одобрение 
од министерот за култура, а најдолго три години. Со извршениот увид во 
персоналните досиеја и поединечните пресметки на плата ревизијата 
констатира дека вработувањата се реализираат согласно Законот за 
вработување и работа на странци7, според кој работното ангажирање на 
странци се врши врз основа на работна дозвола издадена за определен 
временски период и склучен договор за вработување со странец, за која цел 
НУ НОБ ги презела потребните дејствија, но без претходно одобрение од 
министерот за култура. Притоа едно од овие лица е вработено за период 
подолг од законски утврдениот максимум од три години; 

 Управниот одбор, на предлог на директорот на НУ НОБ нема донесено акт за 
управување со ефектот на вработените преку нивно континуирано следење, 
оценување и предлагање на мерки за нивно подобрување со спроведување 
постапка за реаудиција, што не е во согласност со член 36 од Законот за 
култура. Имено, од страна на НУ НОБ не се спроведува постапка за 
реаудиција на секои три години, со која треба да се следи ефектот на 
уметниците од категоријата А, како што е уредено со  член  77 – к и 77- л од 
Законот за култура. Не спроведената постапка за реаудиција предизвикува 
неможност да се утврди придонесот на секој вработен, во насока на ефикасно 
и ефективно функционирање на институцијата; 

 согласно член 69 од Колективниот договор за култура се уредува дека - 
Додатоци на плата врз основа на работно време (за ноќна работа и работа во 
смени) треба да бидат предвидени во актот за систематизација на работните 
места на ниво на работодавач. Ревизијата утврди дека со Правилникот за 
систематизација на работните места на НУ НОБ не предвидува во описот на 
работните задачи извршување на ноќна работа и работа во смени како основ 
за исплата на овие додатоци на плата. Во пракса се врши пресметка и исплата 
на надоместоци за ноќна работа за категоријата помошно технички лица - 
работник за обезбедување; 

 согласно член 32 и 33 од Колективниот договор за култура предвидена е 
обврска работодавецот во јавната установа од областа на музичко - сценските 
дејности  да донесе Годишен план за распоред на работното време усвоен од 
страна на УО и годишен план за распоред на работно време за проби, 
претстави, концерти снимања и гостувања и истиот е должен да ги објави 

                     
7 ,,Службен весник на РМ“ бр. 217/2015. 
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односно да ги направи достапни за вработените лица даватели на јавни 
услуги. Врз основа на донесениот годишен план работодавецот донесува 
месечен план за распоред на работното време, најдоцна до 20-ти во месецот 
пред почетокот на месецот на кој истиот се однесува. НУ НОБ во текот на 2019 
и 2020 година нема донесено годишни и месечни планови за работното време, 
а од страна на овластените лица од уметничките ансамбли – Опера и Балет 
доставена е документација за месечен распоред за проби, кој за предметната 
година се изработени заклучно со месец март. Во периодот од месец март-
септември 2020 година поради пандемијата од вирусот Ковид-19, НУ НОБ 
нема одржувано претстави согласно утврдениот репертоар во Годишната 
програма за работа;  

 во делот на стручно оспособување и образование за категоријата работници 
даватели на јавни услуги Колективниот договор за културата предвидува 
право/обврска на континуирано стручно и уметничко усовршување,  за што 
УО на јавната установа од областа на културата носи соодветни програми а 
работодавачот донесува план за континуиран професионален развој. Во 
текот на 2019 и 2020 година НУ НОБ нема донесено Програма ниту План за 
континуиран професионален развој на вработените лица носители на јавни 
услуги. Дополнително за категоријата вработени административни 
службеници Установата има донесено план за потребни обуки но ниту една 
од истите не е реализирана.  

Отсуството на интерни акти за регулирање на наведените состојби создава ризик  од 
ефикасно, квалитетно и навремено вршење на работите.    
 
Препорака 
Раководното лице на НУ НОБ да преземе мерки и активности за: 

- почитување на законски утврдената постапка за вработување на странски 
државјани преку обезбедување на согласност од Министерството за култура 
како и почитување на временски утврдениот максимум за нивно 
ангажирање; 

- изготвување и примена на интерни акти во однос на спроведување на 
постапката за реаудиција на вработените; 

- исполнување на обврските кои произлегуваат од Колективниот договор за 
култура во делот на стручно оспособување и образование, донесувањето на 
годишни и месечни планови за работното време, предвидување на додатоци 
на плата врз основа на работно време за ноќна работа и работа во смени  во 
Правилникот за систематизација. 

 
 
4.2.2. Од извршениот увид во сметководствената евиденција, актите за назначување 
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на лица, исплатните листи и извршените детални тестови на платите, 
ревизијата ги констатира следните состојби: 

 согласно член 68 од Колективниот договор за култура за вработените во НУ 
НОБ утврдено е право на додаток од 0,5% на основната плата за секоја година 
работен стаж, а најмногу до 20%. При увид во документацијата/пресметката 
на плата утврдивме дека за одредени работни места поради спецификата на 
работата стажот на осигурување се смета со зголемено траење што согласно 
член 19 од Законот за ПИО влијае на намалувањето на старосната граница за 
стекнување на право на пензија. За истите работни места ревизијата 
констатира дека установата продолжува да го зголемува додатокот на плата 
врз основа на работен стаж за секоја помината година и по постигнувањето 
на законски утврдениот максимум од 20%; 

 во текот на 2020 година НУ НОБ врши пресметка и исплата на плати за две 
вработени лица на неопределено време за кои е укажано дека не живеат во 
РСМ, а врз основа на добиените образложенија од одговорни лица поради 
спецификата на работните места, солистите на НУ НОБ доаѓаат на работа по 
ангажирање за одредена улога. Лицата биле планирани во претстави во НУ 
НОБ но поради пандемијата истите не биле одржани. Ваквата состојба не е во 
согласност со член 116 од Законот за работните односи во делот на 
потврдување и водење евиденција на полното работно време регулирано со 
законот и колективниот договор за култура. Од страна на органите на 
управување и раководење во НУ НОБ не се преземени активности за 
почитување на обврските од страна на вработените уредени со договорот за 
вработување во поглед на работното време; 

 со стапувањето во сила на членот 66 од новиот Колективен договор за 
културата кој започнува одложено да се применува од месец јули 2020 година 
НУ НОБ започнува со исплата на плата по ново утврдени коефициенти со што 
нето платата на вработените на ниво на установа се зголемува за 18,17%. Со 
извршениот увид во пресметаната и исплатена плата пред и после 
зголемување на платата (месец март и ноември) во 2020 година ревизијата 
констатира дека постои не воедначено зголемување на истите и во зависност 
од работното место се движи од 2% до 49%. Истовремено на определена група 
од 13 вработени лица распределени на различни работни места извршено е 
намалување на нето платата во опсег од 1% до 13% во зависност од работното 
место. Во текот на 2020 година по претходно доставена информација до 
надлежните институции оваа категорија на вработени, започнале судска 
постапка чиј исход до моментот на завршувањето на ревизија не е 
завршен/конечен. Со цел надминување на спорната ситуација во текот на 
2021 година Комисијата за следење на примената и толкување на 
Колективниот договор за културата при Министерството за култура до НУ 
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НОБ доставила Заклучок во кој дава насоки за решавање на оваа состојба. 
Согласно заклучокот предвидено е потпишување на поединечни колективни 
договори на ниво на работодавач со кои ќе се утврди висината на платата на 
овие категории на лица во фиксен износ на плата последно исплатената во 
месец јуни 2020 година и тоа до крајот на 2021 година. До моментот на вршење 
на ревизијата не се преземени мерки за надминување на наведената состојба;  

 во текот на 2020 година пресметката на додатоците на плата врз основа на 
работното време8 се врши согласно параметри предвидени во Општиот 
колективен договор во јавниот сектор. Наведената состојба не е во согласност 
со член 69 од Колективниот договор за култура, кој како колективен договор 
на ниво на гранка (култура), по истите основи предвидува поповолни 
параметри за пресметка на овие додатоци на плата; 

 согласно член 26 од Колективниот договор за култура работникот работи на 
работното место за кое склучил договор за вработување, односно за кое добил 
акт за вработување. Со донесувањето на Колективниот договор за култура кој 
стапил во сила од 16.01.2020 година и врз основа на него донесениот 
Правилник за систематизација на работните места во НУ НОБ установата не 
склучила нови договори за вработување за вршење на работи на работни 
места на кои биле распоредени согласно истите. Во месец септември 
установата има донесено само решенија за распоредување и утврдување на 
коефициенти за плата и истите ретроактивно се применуваат од 01.07.2020 
година. 

Констатираните состојби укажуваат на неправилна примена на Колективниот 
договор за култура, што има влијание на точноста на пресметката и исплатата на 
платите. 
 
Препорака  
Раководното лице на НУ НОБ да преземе мерки и активности: 

- правната служба да пристапи кон изработка на нови ажурирани договори за 
сите вработени лица согласно Колективниот договор за култура како и 
актите за систематизација и организација на работните места; 

- пресметка и исплатата на плата да се врши согласно барањата од 
Колективниот договор за култура во делот на додатоците на плата, како и 
отстранување на можноста од исплати надвор од законски утврдените права. 

 
4.2.3. Констатацијата наведена во точка 4.3.1. од извештајот на НУ НОБ – сметка на 

основен буџет (631), а кoja се однесува на награди на вработени лица во НУ НОБ 
за дополнително ангажирање врз основа на поединечни Одлуки донесени во 

                     
8 Прекувремена, ноќна работа, работа за време на празници и неработни денови утврдени со закон 
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2008 година од директорот на НУ НОБ и Одлука за наградување на 
работниците9 се однесуваат и за оваа сметка. При тоа по наведениот основ од 
сметката на основен буџет нема исплати туку на 31.12.2020 евидентирани се 
неизмирени обврски во износ од 197 илјади денари за 2020 година и 1.231 илјади 
денари пренесени обврски како почетно салдо кои потекнуваат од 2013-2019 
година. Со одлуката е уредено исплатата да се врши од сопствената сметка.  

 
4.2.4. Во 2020 година НУ НОБ извршила ангажирање на 15 физички лица по договор 

преку авторска агенција за вршење на работни задачи предвидени со актот за 
систематизација, за кои се исплатени средства во бруто износ од 1.314 илјади 
денари и евидентирани неисплатени обврски во износ од 699 илјади денари. 
 

Со извршената ревизија на презентираните документи констатиравме дека 
четири од наведените лица се ангажирани согласно член 8 од Законот за 
трансформација во редовен работен однос, каде е дадена можност 
институциите за извршување на физичка и/или интелектуална работа да 
ангажираат лица врз основ на договор на дело. За останатите 11 лица10 НУ НОБ 
нема побарано согласност за обезбедување на финансиски средства за 
ангажирање на лица над утврдениот процент до надлежното министерство, 
односно Министерство за финансии согласно член 9 од Законот за 
трансформација во редовен работен однос. На ревизијата и беше презентирано 
Известување за согласност од МФ11 доставено до Министерство за култура, која 
се однесува за ангажирање на надворешни соработници за реализација на 
одобрени проекти во националните и локалните установи од областа на 
културата. Ревизијата утврди дека согласноста е општа и е доставена за 
дејности меѓу кои и сценско уметничка дејност (за подготвување и јавно 
изведување на оперски, балетски, танцови и други уметнички дела, народни 
песни и игри како и дела од фолклорот), но во истата не се наведени 
институциите и бројот на лица за кои се обезбедува.  
Со Годишниот договор за финансирање за 2020 година склучен со Министерство 
за култура за овие лица не се предвидени и одобрени средства како надворешни 
соработници, притоа истите се исплаќаат од средствата за материјални 
трошоци за работа на установата како и од сметката на основен буџет (631) и 
сметката за средства од самофинансирачки активности.   
За вработување на потребен кадар НУ НОБ има доставено неколку барања до 
надлежното министерство, но по истите во текот на 2020 година не се добиени 
одговори.  

 

                     
9 Одлука за наградување на работниците бр.02-786/11 од 29.02.2008 г. 
10 административен кадар, хигиеничари, обезбедувачи, шивачи и декоратер. 
11 Известување од Министерство за финансии до Министерство за култура бр.19-174/2 од 18.02.2020 г. 
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Погоре утврдените состојби не се во согласност со член 8 од Законот за 
трансформација во редовен работен однос, член 619 од Законот за облигациони, 
како и член 13 и член 252 од Законот за работни односи согласно кои работен однос 
се заснова врз основа на договор за вработување, а ангажирањето со договори на 
дело се врши за работи надвор од дејноста на работодавачот или за извршување на 
определена работа (физичка и/или интелектуална) и предизвикува исплати без 
претходно обезбедени средства но и неможност за редовно сервисирање на 
обврските кон ангажираните лица.  
 
Препорака 
Раководното лице во НУ НОБ ангажирањето на лица по договор на дело да го врши 
согласно утврдениот законски максимум и обезбедена согласност од надлежното 
министерство со податоци за потребен број на лица. 
 
4.2.5. Со извршениот увид во сметководствената евиденција на НУ НОБ за 

извршените расходи во текот на 2020 година ги утврдивме следните состојби: 
- по основ на изнајмување на станбен простор од страна на НУ НОБ исплатени 

се 257 илјади денари по склучени договори помеѓу НУ НОБ и закуподавачот 
за 2019 и 2020 година. Изнајмените станови се користени за сместување на 
балетски играчи странци вработени во НУ НОБ со Договор за вработување на 
определено време како и балетски играчи ангажирани со изведувачки 
договор преку авторска агенција. Помеѓу вработените лица и закуподавецот 
склучени се договори за послуга, додека пак за лицата ангажирани преку 
изведувачки договори утврден е нето надоместот за нивното ангажирање, но 
во самите договори не е уредено дека НУ НОБ ќе ги надомести и трошоците 
за сместување. Трошоците за закупнина за стан и режиски трошоци за 
балетските играчи се предвидени во предлог годишната програма на НУ НОБ 
и во Договорот за учество во финансирање на Годишната програма склучен 
со Министерство за култура одобрени се трошоци за ангажирање на балетски 
играчи од странство. 
Согласно закон12 работникот има право на плата, односно надомест на 
трошоците поврзани со работа, а се утврдени и со колективен договор.  И 
покрај тоа што лицата се странци сепак се вработени на определено време и 
за нив важат законските прописи во РСМ, додека пак Законот за вработување 
на странци не предвидува надомест за сместување.  
Наведената состојба не е во согласност со член 113 од Законот за работни 
односи каде што не е предвидено надоместување на трошоци за сместување, 
член 21 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на РМ,  
Колективниот договор за култура и член 9 од Законот за извршување на 
буџетот на РСМ за 2020 година. Преку надомест на трошоците за сместување, 

                     
12 Закон за работните односи, член 105,  Закон за вработените во јавниот сектор, член 25. 
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вработените странци се во привилегирана состојба во однос на останатите 
вработени лица. По истекот на периодот за кој се склучени договорите за 
закуп на стан, заклучно со 31.03.2021 година НУ НОБ нема склучено нови 
договори по истиот основ; 

- исплатени се 775 илјади денари за кирија за музички инструменти во лична 
сопственост на вработени во НУ НОБ врз основа на Одлука13,  Записници од 
комисија за кирија на музички инструменти за извршена проценка на 
вредноста на инструментот и Список на музичари од оркестарот на операта 
со проценка на инструменти и процент за исплата на кирија. За музичките 
инструменти во лична сопственост набавуван е и потрошен материјал врз 
основа на склучен договор за набавка. На ревизијата не и беше презентиран 
интерен акт со кој би се уредиле сите прашања во врска со надоместоците за 
користење, одржување на музички инструменти вклучувајќи и потрошен 
материјал за инструменти во лична сопственост. Средствата за кирија и 
набавка на потрошен материјал за инструменти во лична сопственост се 
одобрени од страна на Министерството за култура и утврдени во Договорот 
за учество во финансирање.  
Во услови на ограничени музички инструменти со кои располага НУ НОБ, а 
имајќи ги во предвид одредбите од член 40 од Законот за работни односи 
согласно кој работодавачот треба да обезбеди средства за работа, ревизијата 
не ја оспорува потребата од исплата на надоместоци за кирија на музички 
инструменти во лична сопственост, но упатуваме дека нема прецизни 
законски основи со кој се предвидува донесување на ваква одлука за исплата, 
а кои се неопходни за извршување на тековниот репертоар на установата;  

- за техничка поддршка на сценски настани исплатени се 571 илјади денари 
каде што во прилог кон фактурите недостасува соодветна поткрепувачка 
документација односно извештај како пропратен документ кон фактурата 
согласно барањата од член 8 од склучениот Договор со добавувачот. Имено во 
рамките на договорот е уредено дека овластени лица од договорниот орган и 
од носителот на набавката ќе потпишуваат извештај како пропратен 
документ кон фактурата без кој фактурата ќе се смета за непотполна. 
Ваквиот начин на постапување не е во согласност со одредбите од склучениот 
договор и член 12 од Законот за сметководство за буџетите и буџетските 
корисници што создава ризик од исплати по некомплетна документација; 

- исплатени се 939 илјади денари по фактури од авторска агенција по основ на 
авторски хонорари за лица - вработени во НУ НОБ за учество на 
манифестација - фестивал во 2020 година. За ангажманот на учесниците 
склучен е договор14 помеѓу НУ НОБ и организаторот со кој е утврден вкупниот 
надоместок за учество, односно за покривање на трошоците за сместување и 

                     
13 Одлука за утврдување на максималната основица за пресметување на месечната закупнина за 
приватните гудачки инструменти бр.02-241/4 од 25.01.2013 година 
14 Договор за настап на фестивалот Охридско лето 2020 година бр.03-1572/1 од 06.08.2020 година. 
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транспорт на учесниците и опремата. Надоместокот за ангажманот од страна 
на организаторот е уплатен на сметката за средства од самофинансирачки 
активности од каде што требало да се изврши и исплатата на учесниците, но 
поголемиот дел од истата е реализирана од сметката на основен буџет (603), 
поради блокада на сметката за средства од самофинансирачки активности. 
Ревизијата утврди дека склучениот договор за финансирање за учество на 
фестивалот не содржи доволно јасни и прецизни податоци за 
специфицирање на бројот на учесници кои ќе присуствуваат на  настанот и 
начинот на определување на висината на надоместокот, а исплатата по лица 
не е поткрепена со прилог документација односно спецификација со целосни 
податоци за видот и висината на поединечните трошоци кои се 
надоместуваат за учесниците. Ваквата состојба не е во согласност со член 12 
од Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници што 
создава ризик од исплати по некомплетна документација; 

- со увид во патните расходи утврдивме дека за набавка на авиобилети се 
исплатени 277 илјади денари по фактури за преземени обврски од минати 
години за кои не е обезбедена соодветна поткрепувачка документација. 
Набавените авиобилети се однесуваат за: ангажирани лица странци во 
периодот од 2018-2019 година за кои во рамките на склучените договори не е 
регулирано дека трошоците за авиобилети ќе бидат надоместени од страна 
на НУ НОБ, за две лица критичари на балетска премиера без да биде склучен 
договор за покривање на трошоците за авиобилети, како и за авиобилети за 
патување во периодот 2016-2018 година на раководно лице, 1 вработено лице 
и 1 лице надворешен соработник за кои не се презентирани патни налози за 
службеното патување. Констатираните состојби не се во согласност со член 
12 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, член 7 и 
16 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, што има за ефект 
плаќањето да се спроведе по основ на нецелосна и непотврдена 
документација. 

Наведените состојби кои не се во согласност со наведената законска регулатива 
имаат влијание врз наменското и законското користење на средствата за работа на 
националната установа. 
 
Препорака  
Раководното лице на НУ НОБ да преземе активности: 

- исплатите на надоместоци за вработени и лица ангажирани со изведувачки 
договор да бидат во рамките на законски утврдените надоместоци; 

- изготвување на интерен акт со предвиден правен основ во врска со 
определување и исплата на надоместоците за користење, одржување на 
музички инструменти во лична сопственост вклучувајќи и потрошен 
материјал за инструменти; 
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- исплатата на фактури да се заснова на комплетна документација предвидена 
со одредбите од склучените договори; 

- за воспоставување на целосни контроли од страна на надлежните лица при 
евидентирање на обврските и обезбедување на комплетна поткрепувачка 
документација како основ за вршење на исплати на обврските. 
 

4.3. Финансиски извештаи 
 
4.3.1. За вршење на попис на средствата, побарувањата и обврските, како и за 

усогласување на сметководствена со фактичката состојба за 2020 година 
донесена е Одлука за попис и формирање на централна и четири поединечни 
пописни комисии15. Врз основа на извршениот увид во пописниот материјал 
ревизијата ги констатира следните состојби: 

- за начинот и постапката на вршење на пописот на средствата и обврските 
изготвено е упатство за работа на комисиите и налози за вршење на 
припремните работи за попис16 од страна на финансов раководител но истото 
не е усвоено од страна на директорот односно Управниот одбор на НУ НОБ и 
не се прецизирани потребните активности за спроведување на пописот на 
сите средства и извори на средства; 

- Извештајот од Централната пописна комисија17 не содржи податоци за 
сметководствената и фактичката состојба по видови средства со утврдување 
на евентуални разлики по количини и вредност, односно истиот и 
извештаите од поединечните пописни комисии не ги содржат потребните 
податоци утврдени со Правилникот за сметководство за буџетите и 
буџетските корисници; 

- пописот на опремата е спроведен по организациони единици, а пописните 
листи кај дел од средствата содржат само назив на средствата, количини и 
инвентарен број без податоци за сметководствена и фактичка состојба како 
основа за потврдување на сметководствената евиденција која е искажана во 
износ од 31.942 илјади денари. Со увид на пописните листи од физичкиот 
попис утврдивме дека дел од опремата нема инвентарни броеви кои се 
неопходни за нивно идентификување, додека пак во базата на основни 
средства и рекапитуларот по попис сите основни средства имаат инвентарни 
броеви. Пописот не е спроведен со користење на бар код читач, и притоа 
називот на дел од основните средства на пописните листи не е усогласен со 
називот во сметководствената евиденција, што предизвикува потешкотии во 

                     
15 Донесени одлуки од Директорот на НУ НОБ бр.05-2837/1 од 28.12.2020 година и Одлука бр.05-2837/2 
од 30.12.2020 г. за измена на Одлуката за попис со која се менува составот на членовите на пописната 
комисија на основни средства 
16 Упатство за работа на комисиите и Налози за вршење на припремните работи за попис бр.05-2937/3 
од 30.12.2020 година   
17 Извештај за извршен попис во НУ НОБ со состојба на 31.12.2020 бр.05-587/1 од 24.02.2021 година; 
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усогласување на податоците. Рекапитуларот по попис на опремата е изготвен 
со користење на  податоците од сметководствената евиденција при што не е 
извршено усогласување со состојбата од попис и утврдување на разлики, 
кусоци/вишоци на опрема; 

- со увид во пописните листи утврдивме дека е извршен попис на музички 
инструмент каде е наведено дека е позајмен без при тоа да се издвои на 
посебна пописна листа согласно барањата од членот 32 од Правилникот за 
сметководство за буџети и буџетски корисници. Ревизијата изврши физички 
увид на опремата вклучувајќи ги музичките инструменти при што за два 
позајмени/туѓи инструменти (клавири) не беа презентирани реверси за 
извршеното позајмување или договор за користење. Исто така утврдивме 
дека кај дел од музичките инструменти нема инвентарен број; 

- пописните листи од извршениот физички попис на ситен инвентар не 
содржат вредносни показатели поради што не е извршено усогласување на 
состојбата по попис и сметководствената состојба, додека пак во збирниот 
рекапитулар по попис извршено е прифаќање на податоците од 
сметководствената евиденција. Дел од пописните листи не се потпишани од 
страна на пописната комисија, туку само од работник кој е задолжен со 
ситниот инвентар. Извршен е расход на ситен инвентар во износ од 118 илјади 
денари и истиот е прифатен со Одлука на УО но без да се утврди начинот на 
постапување, а притоа е избришан од сметководствената евиденција;  

- Ревизијата утврди дека не е извршен попис на:  
 земјиштето,  објектот - зграда на НУ НОБ, како и магацински простор 

сместен на друга локација од објектот (кај Пивара); 
 паричните средства на отворените сметки во рамки на трезорската 

сметка врз основа на последниот извод за прометот и состојбата на тие 
средства од годината за која се врши пописот; 

 хартии од вредност – акции во номинална вредност од 820 илјади 
денари од Комерцијална банка преку евидентирање на серискиот број, 
износот и утврдување на формално правната исправност на истите. 
Исто така, не е обезбеден извод од состојбата на сметката на хартии од 
вредност со состојба 31.12.2020 година издаден од Централен 
депозитар од хартии од вредност; 

 готови производи (костимографија) и покрај тоа што истите се 
сместени во магацините за костимографија на НУ НОБ; 

 музичката архива односно нотна библиотека; 
 обврските, преку потврдување на состојбата во сметководствената 

евиденција и утврдување на правниот основ, старосната структура и 
нивната застареност како и причините за неизмирените обврски 
спрема добавувачите. Од страна на НУ НОБ не се преземени 
активности за конфирмирање на состојбите на обврските искажани во 
сметководствената евиденција, ниту пак за отпис на стари обврски. Со 
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извршената анализа на обврските утврдивме дека во 
сметководствената евиденција постојат обврски уште од 2000 година, 
а висината на обврските постари од 3 години изнесува 19.395 илјади 
денари. Подетално образложено во точка 6.1. 

Наведените состојби не се во согласност со член 19 и член 21 од Законот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници и одредбите од член 29, член 
31, член 31-а член 31-в, член 32 и член 34 и 35 од Правилникот за сметководството за 
буџетите и буџетските корисници. 
Нецелосно и неправилно извршениот попис има за ефект нереално и необјективно 
искажување на билансните позиции во Билансот на состојба на ден 31 декември и 
намалување на квалитетот на информациите кои ги даваат финансиските 
извештаи. 
 
Препорака 
Органите на управување и раководење на НУ НОБ да преземат мерки и активности: 

- донесување на интернет акт/процедура за начинот и постапката на вршење 
на пописот на средствата, побарувањата и обврските; 

- пописните комисии да извршат  целосен попис на средствата и обврските на 
начин кој ќе овозможи усогласување на сметководствената со фактичката 
состојба; 

- централната пописна комисија да подготви извештај од попис со 
презентирани податоци за сметководствената и фактичката состојба по 
видови на средства и за евентуални разлики по количини и вредност; 

- за преотстапените / позајмени инструменти кои се во туѓа сопственост да се 
склучат договори за привремено користење или реверси за задолжување, а 
при вршење на попис туѓите средства да се издвојат на посебни пописни 
листи. 
 

4.3.2. Врз основа на извршениот увид во сметководствената евиденција и 
приложените документи за основните средства ревизијата ги констатира 
следните состојби: 

- во сметководствената евиденција на НУ НОБ евидентирано е земјиште во 
вкупен износ од 29.760 илјади денари и магацински простор во износ од 206 
илјади денари за кои НОБ нема обезбедено доказ за сопственост (имотен 
лист) преку запишување на правото на користење на истите. На ревизијата не 
и беа презентирани докази за проценка на вредноста по кои се заведени во 
сметководствената евиденција, односно истата се заснова на историски 
податоци; 

- на крајот на годината за градежните објекти не е пресметана ревалоризација; 
- во материјалната евиденција за постојани средства евидентирани се средства 

за кои нема податок за набавна вредност, односно истите се искажани со 
набавна вредност „0“ со што овие средства не се искажани на позицијата 
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материјални средства во Билансот на состојба. Станува збор за музички 
инструменти од областа на дејноста, нотни пултови, метални рафтови, како и 
плакари, маси, фотељи и сл. со дата на набавка од  2000 година, како и за две 
возила со кои располага НУ НОБ кои се добиени како донација но за кои не е 
добиена ниту определена вредноста. Исто така утврдивме и средства кои се 
евидентирани по нереално ниска набавна вредност. 

Утврдените состојби  не се во согласност со член 137, член 141, член 142, член 143 и 156 
од Законот за катастар на недвижности, член 12 и член 20 од Законот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници, како и член 28, член 28-а од 
Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници и влијаат на 
реалноста и објективноста на искажаните податоци во деловните книги и 
квалитетот на финансиските извештаи и информациите кои ги даваат истите. 
 
Препорака  
Раководното лице во НУ НОБ да преземе мерки и активности за: 

- обезбедување на реални и веродостојни податоци преку запишување на 
правото на користење на недвижностите (земјиште и магацински простор) во 
катастарот на недвижности како основ за веродостојно евидентирање во 
сметководствената евиденција; 

- утврдување на вредностa на постојаните средства и евидентирање на истите 
во материјалната и сметководствената евиденција на позицијата 
материјални средства во Билансот на состојба; 

- пресметка на ревалоризација на градежните објекти и евидентирање во 
деловните книги од страна на надлежните лица во Секторот за материјално-
финансиски работи и сметководство. 

 
4.3.3. Ревизијата утврди дека НУ НОБ располага со голем број на костими кои се 

користат при реализација на годишните програми за работа на установата, а за 
кои не се води материјална и сметководствена евиденција и не е извршен 
попис на истите. За изработените костими постои спецификација за 
трошоците за изработка на костимографијата по претстави кои ги вклучуваат 
потрошените материјали (кои се евидентираат на залиха) и други трошоци за 
нивна изработка. Ваквата состојба не е во согласност со член 18 - 26 од 
Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и член 
19 - 21 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, што 
има за ефект нереално и необјективно искажување на позициите на залихи на 
материјали и ситен инвентар и останат капитал во Билансот на состојбата.   

 
Препорака 
Одговорните лица во Секторот за материјално-финансиски работи и сметкодство да 
преземат мерки и активности за воспоставување на материјална и сметководствена 
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евиденција на залихи на готови производи (костимографија), врз основа на 
спецификациите на трошоци за нивна изработка.  
 
4.4. Користење на средствата согласно законски прописи  
 
4.4.1. Врз основа на анализа на планот за јавни набавки утврдивме дека за 2020 

година од планирани 40 постапки, спроведени се 14 постапки, при што 
реализација има само по 6 постапки. Извршивме ревизија на постапки кои во 
2020 година имаат реализација во износ од 13.896 илјади денари и тоа на:  

- 4 (четири) постапки за јавни набавки спроведени по планот од 2020 година, со 
што опфативме 95% од вредноста на склучените договори или 6.126 илјади 
денари,  

- 9 (девет) постапки по планот за јавни набавки од 2019 година со опфат од 74% 
од вкупната вредност на склучените договори или 12.222 илјади денари и  

- 1 (една) постапка по планот од 2018 со вредност на склучен договор од 3.977 
илјади денари.  

 
Со извршената ревизија ги констатиравме следните состојби: 

- спроведена е постапка за набавка на потрошен материјал за музички 
инструменти во 2020 година и склучен е договор во вредност од 4.807 илјади 
денари при што во тендерската документација, покрај останатите, поставени 
се критериуми за докажување на професионалната и техничка способност со 
кои економскиот оператор треба да има реализирано најмалку 2 договори од 
ист вид на предметната набавка со поединечна вредност од најмалку 2.000 
илјади денари, во последните три или повеќе од три години. По постапката 
добиена е понуда од еден економски оператор кој доставил прифатлива 
понуда и со истиот е склучен договор за јавна набавка. Наведената состојба 
придонела да не се оствари конкуренција/учество на поголем број на 
економски оператори при што од страна на еден економски оператор (кој не 
доставил понуда) се поставени прашања по однос на начинот на утврдување 
на критериумот за техничка и професионална способност и дека истиот не 
обезбедува соодветното ниво на конкуренција. Напоменуваме дека 
договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда користел 
економски најповолната понуда како најдобар однос помеѓу цената и 
квалитетот кој создава можност за постигнувањето на посакуваниот 
квалитет на потребните материјали. Но, за остварување на конкуренција во 
постапката како едно од основните начела уредено во член 3 и член 5 од ЗЈН 
потребно е поставување на пониски прагови кај критериумите за способност, 
а наведените состојби придонесуваат кон ограничување на истата; 

- во текот на 2019 година спроведена е постапка за јавна набавка на услуга за 
мобилна телефонија и е склучен двегодишен договор18 врз основа на кој во 

                     
18 број 03-2947/1 од 27.06.2019 година 
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2020 година се исплатени средства во износ од 427 илјади денари. Со 
извршениот увид во досието на постапката, ревизијата констатира дека во 
техничката спецификација, составен дел на тендерската документација 
покрај општите карактеристики на услугата дефинирани се и 4 тарифни 
модели со број на претплатнички линии по модел и за истите покрај 
специфичните барања за секој тарифен модел утврден е и највисок износ на 
претплата која установата е во можност да ја плати. Предмет на понуда во 
постапката била цената на минута разговор кон сите национални мрежи по 
надминување на вклучените бесплатни минути во утврдените тарифни 
модели, а не износот на месечната претплата по претплатничка линија. 
Понуда доставил еден економски оператор кој ги прифатил тарифните 
модели со утврдени максимални износи кои установата ги планирала за 
реализација на постапката, а за предметот на понуда, економскиот оператор 
понудил најниска можна цена од 0,01 денар. На ваков начин, договорот за 
набавка на услуга за мобилна телефонија за 2020 година се реализира врз 
основа на цените кои не биле предмет на понуда од страна на избраниот 
економскиот оператор. Наведените состојби имаат влијае на економично, 
ефективно и ефикасно искористување на средствата при доделувањето на 
договорите за јавни набавки, што не е во согласност со член 4 од Закон за 
јавните набавки; 

- спроведена е постапка со преговарање без објавувње на оглас19 и склучен е 
договор за набавка на услуга - транспорт на опрема во вредност од 708 илјади 
денари повикувајќи се на член 55 став 1 од ЗЈН. Постапката е започната со 
Одлука за јавна набавка согласно новиот ЗЈН, со кој спроведување на овој вид 
на постапка е по спроведени две поедноставени отворени постапки по кои не 
е поднесена ниту една понуда или ниту една соодветна понуда. Претходно по 
стариот закон се спроведени две постапки со барање за прибирање на понуди 
каде што по првата не е поднесена ниту една понуда, а по втората постапка 
поднесена е една понуда но истата е одбиена како неприфатлива. Со 
извршениот увид во законската регулатива20 во делот на промена на 
предвидените видови на постапки за јавни набавки и основите за 
спроведување на истите ревизијата смета дека  при донесување на одлуката 
за јавна набавка не постоеле услови за избор и спроведување на постапка со 
преговарање без објавање на оглас;  

- за 9 (девет) постапки за јавна набавка не е пополнето известување за 
реализиран договор во ЕСЈН во рок од десет дена од денот на целосната 
реализација на договорот, што не е во согласност со член 70 став 8 од ЗЈН. 

                     
19 Набавка на услуга - транспорт на опрема арх.бр. 05-1462 од 18.04.2019 година. 
20 Закон за јавните набавки, ,,Службен весник на РМ “ бр.136/2007 .... 83/2018 и Закон за јавните набавки 
,,Службен весник на РСМ” бр. 24/19 
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Наведените состојби укажуваат на слабости во спроведување и следење на 
реализација на постапките за јавни набавки што имаат влијание врз создавањето на 
соодветно ниво на конкурентност и врз рационално и ефикасно користење на 
буџетските средства. 

Препорака 
Надлежните лица во НУ НОБ да ги преземат следните активности: 

- дефинирање на тендерската документција и техничките спецификации на 
начин на кој ќе овозможат остварување на поголема конкуренција кај 
постапките за јавна набавка; 

- предметот на понуда да ги опфаќа потребните услуги дефинирани со 
техничките спецификации; 

- навремено известување за реализацијата на договорите за јавна набавка на  
ЕСЈН; 

 
4.4.2. Ревизијата изврши увид во постапка за јавна набавка со преговарање без 

објавување на оглас со склучен договор за непредвидени работи од 01.2019 
година, а кои произлегуваат од реновирањето на салонот на МОБ по оглас 
7/2016 година. Постапката е спроведена за набавка на непредвидени работи, 
како и дополнителни работи кога таквите дополнителни работи или услуги не 
можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без 
поголеми проблеми за договорниот орган. Вредноста на склучениот договор 
изнесува 3.977 илјади денари по кој во 2020 година исплатен е износ од 347 
илјади денари. Во насока кон целосно согледување на состојбите ревизијата 
изврши увид во реализацијата на основниот договор за реновирање на салонот 
склучен во 2016 година и  постапката за непредвидени работи и притоа ги 
утврди следните состојби: 

- при реновирањето на салонот на МОБ во 2016 година спроведена е постапка 
и склучен основен Договор21 за реновирање на салонот при што со предметот 
на набавката, техничката спецификација и предмер пресметката било 
предвидено замена на старите столици и поставување на нови. Во 2019 година 
поради проблем со статичкото прицврстување на столиците во гледалиштето 
по спроведената постапка за непредвидени работи склучен е Договор22 со кој 
покрај останатото се предвидува демонтажа и повторна монтажа на 
столиците од салонот на МОБ; 

- во основниот договор од 2016 за реновирање на салонот на МОБ во член 16 
предвиден е гарантен рок во кој период носителот на набавката гарантира за 
квалитетот на извршените градежни работи и тоа од 2 години сметано од 

                     
21 Договор со предмет на набавка – Реновирање на Салонот во МОБ бр.05-1442/12 од 03.06.2016 година. 
22 Договор за непредвидени работи што произлегуваат од реновирањето на салонот на МОБ бр.05-119/1 
од 11.01.2019 година. 
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техничкиот преглед. Во член 20 од Договорот е уредено дека договорниот 
орган (МОБ) е должен да обезбеди технички преглед23 од надзорен инженер 
по кој е предвидено да се изготви извештај за извршениот технички преглед 
во кој би се укажало за евентуални недостатоци за кои носителот на 
набавката е должен да постапи. Надзорниот инжинер ги потпишал 
градежната книга и времените ситуации но на ревизијата не и беше 
презентиран Извештај од извршен технички преглед изготвен од негова 
страна. На ваков начин и покрај тоа што со основниот договор бил предвиден 
гарантен рок во рамките на кој носителот на набавката гарантира за 
квалитетот на извршените градежни работи и покрај укажувањата на 
комисијата за следење на реализацијата на проектот24 за слабости во 
квалитетот на изведените работи не биле преземени активности во 
утврдениот рок за надминување на недостатоците, што придонело да се 
спроведе нова постапка со преговарање за непредвидени работи. Доколку се 
земе во предвид датумот во кој салонот бил пуштен во употреба, гарантниот 
рок истекол во октомври 2018 година. За потребата од реализација на 
непредвидени работи од страна на раководното лице на НУ НОБ испратен е 
допис25 до министерството за култура со образложение од надзорниот 
инжинер26 каде се укажува на потребата за одобрување на средства за 
непредвидените работи за комплетна реализација на реновирањето на 
салонот со кој се опфатени и позициите за дополнително зацврстување на 
столиците имајќи ја во предвид алармантната состојба на истите;  

- за следење на реализацијата на проектот-Реновирање на салонот на НУ МОБ 
спроведено во 2016 година била формирана комисија од три члена која во 
неколку наврати има испратено дописи до раководните лица на НУ МОБ како 
и до надзорот над изведбата со образложение дека се сомнева во квалитетот 
на изведбата па сметаат дека по пуштањето во употреба на салонот во 
релативно краток временски период ќе попушти стабилноста на столиците. 
Во своите реакции Комисијата при НУ МОБ предлага да се достави барање за 
отстранување  на посочените аномалии до досителот на набавката во 
гарантниот рок по член 17 од договорот од 01.06.2016 година, па дури и 
ангажирање на судски вештак - овластено стручно лице во областа на 
градежништвото кој стручно и реално ќе го процени квалитетот на 

                     
23 во рок од 15 дена по добиеното писмено известување од носителот на набавката дека извршувањето 
на работите е завршено. 
24 Информација и барање бр.03-3704/1 од 13.09.2016 година, Известување бр.03-3858/1 од 22.09.2016 
година, Известување бр.03-2831/2 од 03.07.2018 година. 
25 Предмет – реновирање на салонот во МОБ бр.03-4048/1 од 31.10.2018 година; 
26 Образложение за предмер пресметка за непредвидени работи – реновирање на салонот на МОБ 
бр.03-3938/1 од 22.10.2018 година.  
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изведените работи. И покрај писмените реакции не биле преземени 
понатамошни активности за иницирање на отстранување на недостатоците; 

- од друга страна за обезбедување на финансиски средства за реализација на 
проектот за реконструкција на гледалиштето во НУ МОБ склучен е Договор27 
со Министерство за култура  во кој што е уредено потребните финансиски 
средства за реализација на реновирањето министерството ќе ги обезбеди со 
буџетот за 2016, 2017 и 2018 година, но истиот не содржи прецизна динамика 
на плаќање и износ на средства по години. Притоа во договорот склучен со 
изведувачот на работите предвидено е исплатата да се реализира во рок од 
60 дена од третата времена ситуација и тоа во втората половина на 2017 
година. Поради наведените неусогласености во рокот и динамиката на 
плаќање со Министерството за култура и со изведувачот на работите 
исплатата не се одвива согласно договореното и од страна на изведувачот се 
засметува камата  поради што се води судски спор. Во сметководствената 
евиденција на НУ НОБ евидентирани се обврски по основ на каматна листа 
по времените ситуации кон добавувачот - изведувач на градежните работи 
при реновирањето во вредност од 2.416 илјади денари како резултат на 
ненавремено плаќање на обврските согласно роковите и динамиката на 
плаќање утврдени во склучениот договор28. 

Наведените состојби не се во согласност со одредбите од склучениот договор со 
кои се уредени правата и обврските на договорниот орган и носителот на 
набавката, како и членот 37-в од Законот за буџетите што има влијание врз 
рационално и ефикасно користење на средствата во постапките за кои се 
доделени договори за јавна набавка.   

 
Препорака 
Раководното лице лице во НУ НОБ при планирање на инвестициони активности да 
ја усогласи динамиката на плаќање кон добавувачите согласно Годишната 
инвестициона програма и склучените договори со Министерството за култура со 
кои се обезбедени финансиски средства за реализација на договорите за јавна 
набавка, како и потврдување на реализација на предметот на набавката согласно со 
одредбите од склучените договори.  
 
4.4.3. Во текот на 2019 и 2020 година НУ НОБ спровела 2 постапки за јавна набавка 

од мала вредност во кои не се испочитувани барањата предвидени согласно 
член 81 од ЗЈН. Со извршениот увид во тендерските документации, склучените 
договори и реализацијата на истите ревизијата ги констатира следните 
состојби: 

                     
27 Договор бр.03-1406/1 од 05.04.2016 година. 
28 Договор за реновирање на салонот во МОБ бр.05-1442/12 од 03.06.2016 година. 
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 Во постапката за набавка на услуга за автобуски превоз на лица во земјата и 
странство, образецот за финансиска понуда не дава јасна информација дека 
предмет на набавката e цена на услуга по изминат километар. Согласно 
истата предмет на понуда се две ставки и тоа превоз со луксузен туристички 
автобус со минимум 20 или 50 седишта29. Во доставената понуда на избраниот 
ЕО цената на превоз на патници по изминат километар со минимум 20 
патници е значително поповолна од цената на превоз со автобус со минимум 
50 патници иако цената треба да се поднесува по изминат километар, додека 
целокупната реализација по договорот е фактурирана по цена за ставката 
која е понеповолна за договорниот орган. Имено од приложената 
документација за реализација на предметниот договор склучен во вредност 
од 630 илјади денари, ревизијата ги констатира следните слабости:  

o во доставената фактура недостасува информација за изминатите 
километри и фактурната цена по изминат километар; 

o во прилог на доставената фактура недостасува пропратна 
документација со која ќе се потврди дека услугата е извршена со вид 
на возила соодветно на цената која е фактурирана како и дали истите 
го исполнуваат стандардот Еуро 5 кое би требало да биде докажан со 
доставување на сообраќајна дозвола од возилата со кое се врши 
превозот; 

o не е приложен план изработен од НУ НОБ кој ќе содржи податоци за 
времето и местото на поаѓање, дестинацијата врз основа на кој ќе се 
потврди потребата од ангажирање на автобусите предмет на 
фактурирање; 

o недостасува патен налог со кој ќе се потврди реализацијата на 
договорената релација, изминатите километри, преку потврда на 
истите од лице вработено кај договорниот орган задолжено за 
реализација на патувањето.  

 Во постапка за набавка на услуга годишен периодичен преглед на сценска 
опрема техничката спецификација составен дел на тендерската 
документација врши набројување на видовите опрема меѓутоа не дава 
подетални податоци за истата со цел запознавање на заинтересираните 
економски оператори и дефинирање на потребните компетенции, кои истите 
треба да ги поседуваат, со цел успешно извршување на услугата. Со 
извршениот увид во склучениот договор30 чиј предмет опфаќа 

                     
29 со клима, аудио-видео опрема, ДВД и микрофон во исправна и функционална состојба. 
30 Договор за набавка на услуги бр.05-1473/1 од 22.07.2020 година. 
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преглед/испитување на сценска опрема31 во вредност од 316 илјади денари 
ревизијата констатира дека иако е фактуриран полниот износ на склучениот 
договор, носителот на набавката делумно ја исполнил својата обврска 
предвидена во член 6 став 2 од истиот и наместо договорените 96 издал 69 
технички извештаи со сертификат за безбедна употреба на сценската 
опрема. 

 
Наведените состојби не се во согласност со член 4 од ЗЈН согласно кој договорниот 
орган потребно е да ги спроведе јавните набавки на начин што ќе обезбеди 
економично, ефикасно и ефективно користење на јавните средства и успешно 
остварување на целите на своето работење, утврдени во согласност со прописите 
кои го уредуваат користењето на буџетските средства. 
 
Препорака 
Одговорното лице при изготвувањето на техничките спецификација и образец 
понудата составен дел тендерската документација да го дефинира предметот на 
набавката на јасен, недвосмислен и целосен начин преку дефинирање потребните 
карактеристики на стоките, услугите или работите како и да обезбеди следење на 
реализацијата на склучените договори.  
 
4.4.4. Со увид во постапката за набавка на услуги од авторска агенција спроведена 

во 2020 година ревизијата ги констатираше следните состојби: 
- со Одлуката за јавна набавка определено е постапката да се спроведе 

согласно членот 121 и 122 од ЗЈН - набавка на посебни услуги, но притоа не е 
предвиден видот на постапката согласно членот 47 од ЗЈН која ќе се 
применува при спроведување на истата; 

- техничката спецификација е формирана на начин со кој придонесува за 
ограничување на конкуренцијата поради поставени барања од економскиот 
оператор за  авансирање на авторски, изведувачки и хонорари по договор за 
дело во износ од 2.000 илјади денари од средства на Агенцијата (Агенцијата е 
должна од сопствени средства, на барање на договорниот орган веднаш да ги 
исплати ангажираните лица по основ на авторски, изведувачки или договор 
на дело и да достави фактура на исплатениот износ). Договорот е склучен во 
вредност од 708 илјади денари во кој износ е содржана цената на услугата на 
авторската агенција, а при тоа утврдивме дека договорниот орган користи 
услуги од истата авторска агенција во последните 10 години. Наведената 

                     
31 20 модули, 4 челични врати, 1 циклорама, 1 панорама, 6 лифтови, 2 платформи, 52 подигачи (чиги) 1 
оркестарски лифт, 1 светлосна рампа, 3 светлосни дигалки, 3 елеватори, 1 актерски лифтови и 1 
ротација. 
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состојба не е во согласност со член 82 од ЗЈН и придонесува за попречување 
на пазарната конкуренција во јавните набавки; 

- во точка 3.6 од тендерската документација утврден е начинот на плаќање и 
тоа до 60 дена од достава на фактура за извршени услуги. Со увид во начинот 
на плаќање утврдивме дека се надминуваат роковите за плаќање и постојат 
неизмирени обврски од минати години, но притоа истовремено НУ НОБ врши 
и авансно плаќање кон агенцијата иако истото не е предвидено со 
тендерската документација. Според добиените образложенија авансната 
исплата се врши по дозначување на средства од надлежното министерство за 
конкретен проект со цел истите да се искористат наменски по однос на 
планирано ангажирање на изведувачи, автори за предвидени проекти. 
Согласно член 103 од ЗЈН договорниот орган, може да предвиди авансно 
плаќање, но авансот не може да биде поголем од 20% од вредноста на 
договорот. На ваков начин на крај од годината искажани се побарувања по 
дадени аванси кон авторската агенција во износ од 336 илјади денари по 
проект - ангажирање на редовен гостин диригент, чие ангажирање не е 
реализирано поради пандемијата од корона вирусот поради што авансот не е 
раздолжен. Авансната исплата на средства предизвикува ризик од 
ненаменско користење на средства во случај ако не се реализира 
проектот/програмската активност; 

- со увид во фактурите од економскиот оператор со кој е склучен договорот 
утврдивме дека не се искажува посебно процентот на провизија за 
авторската агенција кој е критериум за избор на најповолна понуда, што 
создава потешкотии да се утврди дали фактурирањето на процентот е 
согласно договорот за јавна набавка, односно поединечно не се 
специфицираат сите потребни елементи кои го сочинуваат бруто износот за 
исплата. 

Наведените создаваат можност за ограничување на конкуренцијата во 
постапката за јавна набавка и ризик од ненаменско користење на средства во 
случај на авансна исплата. 

 
Препорака 
Надлежните лица во НУ НОБ да преземат активности: 

- техничките спецификации да се изработат на начин на кој нема да содржи  
елементи за ограничување на конкуренцијата; 

- да не се врши авансна исплата на средства од страна на договорниот орган за 
нереализирани активности која не е предвидена со одредбите од склучениот 
договор, а доколку таквата исплата се уреди во договорот да се предвиди 
заштитна клаузула за враќање на исплатените средства или нивна 
пренамена во случај да не се изврши ангажирање на изведувачите; 
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- во фактурите од добавувачот да се искажуваат сите елементи кои го 
сочинуваат бруто износот за исплата вклучувајќи ја и вредноста на 
провизијата. 
 

Основ за изразување на мислење 
 

Вкупниот ефект од изнесените наоди во точките 4.2. до 4.4., кои се основ за 
изразување мислење, се: 

 
- не се донесени годишни и месечни планови за работното време, исплати на 

додаток на плата врз основа на работен стаж за секоја помината година и по 
постигнувањето на законски утврдениот максимум за работните места за кои 
стажот на осигурување се смета со зголемено траење, како и пресметка и 
исплата на бенефициран стаж и после стекнатото право на старосна пензија; 

- исплати на средства кои не се соодветно правно поткрепени, како и исплати по 
фактури без соодветна поткрепувачка документација во висина од 3.141 илјади 
денари; 

- слабости во делот на спроведување на пописот на материјалните средства, 
ситниот инвентар и залихите, како и неизвршен попис на дел од средства и 
обврските во висина од 82.241 илјади денари; 

- слабости во делот на изготвување на техничките спецификации и 
дефинирање на критериумите за способност и следењето на реализацијата на 
договорите за јавна набавка. 
 

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 НУ НОБ на ден 31 декември 
2020 година и резултатот од 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, погоре, активностите, финансиските трансакции и информации, 
рефлектирани во финансиските извештаи на НУ НОБ, не се во согласност со 
релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики. 
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6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет  
 

6.1.   НУ НОБ се соочува со ненавремена исплата на обврските кон добавувачите 
согласно роковите утврдени во склучените договори, поради што се соочува со 
финансиски потешкотии во своето работење.  

Ревизијата изврши анализа на состојбата на неисплатените обврски спрема 
добавувачите евидентирани на сметката за основен буџет во периодот 2011 - 2020 
година при што констатиравме дека за наведениот период има зголемување на 
неизмирените обврски за износ од 22.385 илјади денари. Анализирајќи ги 
состојбите со неизмирените обврски утврдивме дека обврските бележат тренд 
на значителен пораст во 2013, 2014 како и во 2016 година. НУ НОБ на ден 31.12.2020 
година има неизмирени обврски спрема добавувачи во вкупен износ од 36.495 
илјади денари и истите се намалени за 19% во однос на 2019 година. Истакнуваме 
дека НУ НОБ има евиденитирано неизмирени обврски само на сметката за 
основен буџет (603), додека пак на сметката за средства за средства од 
самофинансирачки активности и сметката на основен буџет (631) нема, односно 
истите се евидентирани и платени во висина на расположливите приходи.  

 
        Графички приказ 1 

 
 
Состојбата со неизмирените обврски во 2016 година која е значително повисока 
во однос на другите години се должи и на преземените обврски по основ на 
реновирање на салонот на НУ НОБ, за што бил склучен договор за финансирање 
со Министерство за култура кој не содржи јасни и прецизни одредби по однос на 
висината и динамиката на префрлање на средствата за финансирање.  
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Констатиравме дека во определени години во изминатиот период НУ НОБ има 
преземено обврски во поголем износ од вкупниот буџет / остварени приходи на 
годишно ниво32 на четирите сметки (сметка на основен буџет - 603, сметка на 
основен буџет – 631, сметка за средства од самофинансирачки активности и 
сметка на буџет на донации), што е причина за неможноста од навремено 
сервисирање на обврските и континуираниот пораст на неизмирените обврски.  

Графички приказ 2 

 
 
Наведените состојби укажуваат на подолгорочна неможност од навремено 
плаќање на обврските од страна на НУ НОБ што доведува до тужби од страна на 
доверителите и наплата од страна на извршители преку блокади на сметките на 
НУ НОБ. Во текот на 2020 година по основ на извршни исправи од страна на 
извршителите наплатени се 4.766 илјади денари од сметката на основен буџет 
(603) во кој износ трошоците за камати и судски трошоци учествуваат со 73,8% во 
однос на главниот долг. Учеството на исплатите по извршни исправи изнесува 
12% во однос на вкупните трошоци на НУ НОБ намалени за исплатените плати.  
Поради наведеното во сметководствената евиденција има случаи каде што 
задолжувањето е од еден проект, а плаќањето од друг проект, односно 
дозначените средства од Министерство за култура наместо за намената се 
реализираат за друг тип на расходи поради присилна наплата со налозите за 
извршување. Наплатата на обврските по пат на извршни исправи продолжува и 
во почетокот на 2021 година. 
 

                     
32 намалени за дозначените средства за плати и други трошоци за вработени.   
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Сметаме за потребно да обелодениме дека со ревизијата беше извршен увид во 
постапки пред надлежните судови во кои НУ НОБ се јавува во својство на тужена 
странка. Според доставените прегледи констатиравме дека НУ НОБ заклучно со 
31.12.2020 година е тужена странка и тоа 29 судски предмети/тужби по поведени 
постапки од страна на доверителите по различни основи кои произлегуваат од 
неплатени обврски во вкупен износ од  6.853 илјади денари и 13,6 илјади евра, 
како и 10 предмети по основ на работни спорови. 
Бидејќи станува збор за судски постапки што се водат пред надлежните судови 
до денот на ревизијата конечниот исход од истите не е познат, постои 
неизвесност за финансиските импликации на буџетот на НУ НОБ. Во случај на 
судски пресуди во насока на наплата на неисплатените обврски може да дојде до 
понатамошно блокирање на сметките на НОБ што значително ќе влијае врз 
способноста за извршување на редовното работење и дополнително 
оптоварување на буџетот на НОБ со камати и судски трошоци. 
 

6.2.  Со извршената анализа на Годишната програма за работа на НУ НОБ за 2020 
година, утврдивме дека за подмирување на обврските од минати години не се 
предвидени буџетски средства. Неизмирените обврски од минати години во 
годината предмет на ревизија  опфаќаат 82% од вкупниот износ на Годишната 
програма за 2020 година и Годишната програма од областа на инвестиционото 
одржување, адаптација и набавка на опрема за установата (вклучувајќи ги и 
средствата од сопствени извори). Дел од неизмирените обврски од минати 
години се платени во текот на 2020 година, а дел се платени по извршни 
решенија при што за нивно подмирување зафатени се средства од Годишната 
програма за 2020 година, поради што дел од обврските од 2020 година се 
пренесени за следната година. Во текот на годината поради пандемијата од 
вирусот Ковид-19 и намалениот обем на работа извршена е пренамена на 
средства со која одобрени се 13.700 илјади денари за материјални трошоци за 
работа на установата кои се користени за исплата на стари но и тековни 
обврски. На крајот на годината по Годишната програма од страна на 
Министерството за култура не се целосно исплатени предвидените средства во 
износ од 4.000 илјади денари, од кои 2.309 се исплатени во 2021 година, а 
остатокот од 1.691 илјади денари не се одобрени поради нереализирани 
претстави од кои средствата за реализација на еден проект се инкорпорирани 
во Годишната програма за 2021 година.  
 
Наведената состојба упатува на тоа дека во минатите години се преземени 
обврски кои ги надминуваат обезбедените буџетски и сопствени средства, што 
не е во согласност со член 70-а од Законот за култура, при што се доведува во 
прашање нивното подмирување како и целосната реализација на Годишната 
програма за работа на НУ НОБ.  Ваквиот начин на финансирање во услови на 
голем процент на стари обврски создава неизвесност во работењето на НУ НОБ 
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во услови на извршни решенија при што се доведува во прашање 
подмирувањето на тековните обврски и наменското користење на средствата 
одобрени со Годишната програма за работа на НУ НОБ. 
 

6.3. Со актите за внатрешна организација и систематизација на НУ НОБ 
систематизирана е Самостојна единица – одделение за внатрешна ревизија со 
систематизирани три работни места и тоа раководител и 2 лица на работното 
место советник – внатрешен ревизор, но работните места не се пополнети 
односно не е реализирано вработување на внатрешни ревизори. Од страна на 
НУ НОБ поднесени се  барања за согласност за вработување33 на раководител 
на одделение и советник-внатрешен ревизор до надлежното министерство, но 
за истото не е добиена согласност. Поради не воспоставената внатрешна 
ревизија одговорните лица на НУ НОБ немаат целосна информација за 
постоењето и функционирањето на внатрешните контроли, информации за 
веродостојноста и сеопфатноста на финансиските активности при работењето 
и усогласеноста со законските и подзаконските акти.  
 

6.4. Согласно член 127 став 1 и 2 од Колективниот договор за култура34 установите 
се должни: 

o да донесат Колективни договори на ниво на работодавач најдоцна 30 
дена од објавувањето на колективниот договор за култура во Службен 
весник. 

o во рок од три месеци да донесат нови акти за организација и 
систематизација на работата, согласно закон и согласно колективниот 
договор за култура. 

Имајќи ја во предвид погоре наведената законска одредба НУ НОБ до 
моментот на ревизијата нема донесено Колективен договор на ниво на 
работодавач, додека Правилникот за систематизација на работните места НУ 
НОБ го има донесено со задоцнување од 5 месеци заклучно со 27.08.2020 година 
иако краен рок за негово донесување е 31.03.2020 година. Не донесувањето на 
колективниот договор на ниво на работодавец придонесува да не се остварат 
поголеми права и поповолни услови за работа од работен однос од правата 
утврдени со Колективниот договор на ниво на гранка. Во насока на 
исполнување на предвидените обврски од колективниот договор за култура 
потребно е синдикатот на НУ НОБ да преземе активности за склучување на 
поединечен колективен договор со овластено лице од работодавачот.    
 

6.5. Објектот на НУ НОБ кој е евидентиран во сметководствената евиденција на 
сметка Градежни објекти датира од 1983 година кога е изграден објектот 

                     
33 Барање согласност за вработување бр.03-85/1 од 13.01.2020 г. и бр.03-1920/1 од 22.09.2020 година. 
34 Колективен договор за култура, (,,Сл.весник на РСМ бр.10/2020”). 



НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ОПЕРА И БАЛЕТ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 35 
 
 
 

Македонскиот Народен Театар (МНТ), а од 2007 година по поделба на РО МНТ 
од која произлегле правните следбеници НУ МОБ и НУ МНТ, НУ МОБ останува 
да стопанисува со овој објект. Во досегашниот период покрај одредени 
инвестициони активности35 Министерството нема издвоено средства за 
финансирање на инвестициони проекти ниту пак со договорот за 
финансирање на Годишната програма за работа на НУ МОБ36 се предвидени 
активности за подобрување на условите неопходни за обавување на дејноста 
на НУ. На ваков начин Министерството нема издвојувано средства за 
инвестиционото одржување или адаптација на просториите и замена на 
застарената опрема, поради што подготовката на оперски и балетски 
претстави, концерти и други музичко-сценски проекти е отежната.  
НУ НОБ во 2019 година во рамки на Проект37 има склучено договор со 
Јапонската Агенција за Меѓународна соработка во вкупен износ од 79.800 
илјади јапонски јени за донација на музички инструменти, пултови и столици 
за музичарите и осветлување и озвучување. Проектот завршува на 30.04.2022 
година, а првичната испорака на предметот на донација започнува да се 
реализира во 2021 година.  
 
Во насока на подобрување на условите за работа потребно е да се преземат 
активности за обезбедување на средства од страна на Министерството за 
култура со Годишната инвестициона програма и средствата од сопствени 
приходи на НУ НОБ како и обезбедување на средства од донации и нивно 
наменско користење за обавување на дејноста. 
 

6.6. Прифатени и коригирани книжења од страна на НУ НОБ во текот на 
ревизијата:  

 
Во текот на ревизијата од страна на НУ НОБ извршени се корекции на книжни 
ставови и тоа: 

- на позицијата Ситен инвентар во употреба и на позицијата Вредносно 
усогласување на ситниот инвентар за воспоставената евиденција се изврши 
намалување на ситниот инвентар во употреба и неговото вредносно 
усогласување во износ од 72 илјади денари со цел реално и објективно 
прикажување на билансните позиции, што нема влијание на вкупната пасива 
во Билансот на состојба;    

                     
35 реконструкција на системот за климатизација во 2013 година, набавка на нова и замена на постоечка 
сценска опрема во 2015 година, реновирање на салонот на НУ МОБ во 2016 година, санација на 
простории - гримиорни во објектот во 2019 година (финансирано и со средства од донации). 
36 Договор за учество во финансирање на проекти содржани во Годишна програма за работа на НУ НОБ 
од областа на инвестиционото одржување, адаптација и набавка на опрема за установата. 
37 Проект за подобрување на музички инструменти и опрема за звук и осветлување на Национална 
опера и балет 
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- од сметката Други краткорочни финансиски обврски се изврши 
прекнижување на сметката Други пасивни временски разграничувања по 
основ на исплатен аванс кон авторска агенција во износ од 336 илјади денари 
што нема влијание на  вкупната актива и пасива; 

- од сметката Обврски спрема работниците се изврши прекнижување на 
сметката Други пасивни временски разграничувања по основ на побарувања 
од вработени во износ од 61 илјади денари што нема влијание на вкупната 
пасива. 
 

7. Останати прашања 
 

Ревизијата смета дека е потребно да се обелоденат одредени состојби поради 
значајноста и влијанието на истите врз работењето на НУ НОБ како и остварување 
на стратешки приоритети во културата: 
 
7.1. Со главата Финансирање на националниот интерес од Законот за култура е 
уреден начинот на финансирањето на националниот интерес во културата. Во 
разделот - Финансирањето на дејности од областа на културата во Буџетот на РСМ 
утврдени се средства за финансирање на дејности од областа на културата во 
националните установи и проекти од национален интерес во културата од други 
корисници / други правни и физички лица. Средствата предвидени за финансирање 
на проекти за други корисници се реализираат преку сметка 637-12 на 
Министерството, како буџетски корисник - корисник од прва линија, а за 
националните установи на нивни сметки како единки корисници од втора линија во 
Буџетот на РСМ. Согласно член 6 од Законот за извршување на буџетот на РСМ, 
единките корисници (во кои спаѓа и НУ НОБ) имаат обврска да изготват финансиски 
план по квартали, сметки, програми, потпрограми и ставки и да го достават до 
надлежното министерство. НУ НОБ како единка корисник за сметката на основен 
буџет нема изготвено финансиски план по квартали, сметки, програми, 
потпрограми и ставки, кој има обврска да го достави до надлежното министерство, 
при што ваквото постапување било пракса и во претходни години. Притоа како 
главен индикатор на годишниот финансиски план на установата се јавува Предлог 
годишната програма на установата, Договорот за финансирање на годишната 
програма склучен со Министерство за култура и Решението на Министерството за 
култура со кое делумно се одобрува финансирањето на предложените проекти од 
национален интерес. Со анализа на овие документи утврдивме дека во истите е 
опишано финансирањето на уметничкиот дел од работењето на установата, како и 
дел од работењето на установата во врска со техничкото одржување на истата.  
 
Притоа особено прашањето во врска со буџетот за плати на вработените се регулира 
тековно секоја година. Како резултат на ова, вработувања на определено време во 
рамките на установата и тоа во уметничкиот дел од работењето се продолжуваат 
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секоја година во зависност од тоа дали ќе биде обезбеден доволен износ на средства 
за плати. Поради ова постои можност на крајот на секоја година, на овие лица да не 
им се продолжат договорите за работа и истите да останат без своето работно место. 
При тоа, вработените лица од установата кои имаат добиено договори за 
вработување на неопределено време имаат поголема сигурност на своето работно 
место.  
 
Дополнително на ова во случај на неодобрување на средства за плати во потребниот 
износ се создава и можност од намалување на активностите на установата и 
неможност за реализација на целокупната одобрена Годишна програма, што може 
да создаде и неизвесност во врска со понатамошниот развој и професионалното 
функционирање на установата. Постои потребата од усогласување на одредбите на 
Законот за култура со одредбите на Законот за буџетите во делот на изготвување и 
доставување на финансиски план за користење на одобрените средства на НУ од 
страна на МК согласно член 37-г од Законот за буџети. Да се преиспита член 70-а со 
кој Министерството за култура и директорот на националната установа склучуваат 
договор за финансирање на годишната програма за работа на националната 
установа, со кој договор се применуваат прописите од областа на облигационите 
односи. На овој начин НУ се изедначени со другите корисници (правни и физички 
лица) со кои се склучуваат договори за финансирање на проекти и не овозможува 
отчетно, транспарентно и стабилно финансирање на националните установи во 
културата.  
 
7.2. Со ревизијата утврдивме дека вработени во Националните установи38 
извршуваат и хонорарни работни обврски на наставни позиции во ФМУ кои се 
избрани во звање доцент и вонреден професор врз основа на Одлука за избор од 
страна на Наставно-научниот и уметничкиот совет на ФМУ39 по предлог од 
рецензиона комисија. Со извршената продолжена ревизија во ФМУ утврдивме дека 
овие лица се избрани во наставно научни звања согласно на Законот за високо 
образование, но се ангажирани врз основа на склучени авторски договори односно 
со лицата не е заснован работен однос, освен за едно лице кое и покрај предлогот од 
факултетот со одлука на Сенатот на универзитетот40 е избрано како редовен 
професор со засновање на работен однос со што лицето и покрај тоа што не е 
вработено на ФМУ врз основа на погрешно донесена одлука на сенатот на 
универзитетот, го задржува звањето редовен професор доживотно.  
 
Вршењето наставно-научна дејност од страна на вработените во Националните 
установи не е во согласност со член 174 точка 1 од Законот за високо образование со 
кој е уредено: ,,Постапката за избор во наставно-научно, наставно-стручно, наставно 
                     
38 НУ Филхармонија на РСМ, НУ Национална опера и балет на РСМ 
39 Одлуки од 2011,2015, 2016 и 2017 година 
40 Одлука број 02-427 од 05.05.2010 година 
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и соработничко звање завршува со засновање на работен однос со полно работно 
време меѓу избраното лице и високообразовната установа. Работниот однос се 
заснова за времето на кое е избрано лицето”. Со овој член исклучок е направен само 
за лица кои се во работен однос со јавна здравствена установа и високошколска 
установа од областа на медицината кои високо-образовната, 
научноистражувачката и здравствената дејност ја вршат како неделива 
функционална целина со поделба на работното време во двете установи. 
Во донесените одлуки од страна на Наставно-научниот и уметничкиот совет на 
факултетот не се наведува дека лицата се избирани во звање насловен доцент и 
насловен вонреден професор како е предвидено со Закон за високо образование41 а 
не може да потврди дека изборот е направен согласно одредбата од законот каде 
изборот на насловно звање се врши на афирмирани научници, уметници и 
стручњаци од практиката, кои ги исполнуваат условите за избор во звања, а за кои 
нема слободно место за избор во наставно-научно звање на факултетот. Во 
добиените информации од ФМУ се наведува дека се спроведени постапки за избор 
на наставници без засновање на работен однос, независно од исполнетоста на 
работните места во систематизацијата, а како причина се наведува малиот фонд на 
часови и потенцијалот на искористеност, која е поврзана со бројот на студенти 
запишани на соодветната студиска програма. 
 
Исто така со ревизија на доставената документација од ФМУ за извршените 
исплати потврдивме дека сите лица избрани во наставно научни звања, а се 
вработени во Националните установи имаат склучено договор за изведување 
настава на факултетот со утврден надоместок за извршената работа кој се исплаќа 
за најмногу 14 (четиринаесет) часа изведена настава неделно, односно за најмногу 56 
(педесет и шест) часа месечно кој се исплатува како хонорар од сопствените приходи 
на факултетот за што не се бара согласност од Министерството за финансии и е 
значително понизок од висината на редовна плата која би се исплатила доколку се 
во редовен работен однос е поекономична за работењето на Факултетот.  
Од друга страна наставниците и соработниците кои се ангажирани на ФМУ, правата 
за плата и други права по основ на плата ги остваруваат во Националните установи 
согласно склучениот договор за работа на кои им исплатува плата за полно работно 
време и покрај тоа што дел од работното време од работен однос не се извршува во 
Националните установи, што не е во согласност со член 116 од Законот за работни 
односи. Со оглед на тоа што согласно член 76-а од Закон за културата вработените 
во јавните установи од областа на културата имаат статус на даватели на јавни 
услуги во културата и за нив се применуваат одредбите од овој закон и одредбите од 
Законот за вработените во јавниот сектор со кој не е предвидено работниот однос на 
вработените во Националните установи да може да го остварат истовремено и како 
наставниот кадар и соработници на високообразовните установи, односно правото 

                     
41 Член 142 од стариот закон односно со член 182 од новиот Закон за високо образование. 
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на плата и надоместоци на плата вработените го остваруваат за полно работно 
време во Националните установи. Ваквата пракса во работењето не обезбедува 
доволен доказ дека исплатата на платата во Националните установи за овие 
вработени лица, се врши врз основа на  реално одработени часови и присуство на 
работното место притоа во целост почитувајќи ги законски утврдените работни 
часови имајќи го во предвид дека според податоците за работните часови од 
приложените исплати за учебната година  2019/2020 вработените во Националните 
установи од 30% до најмногу 35% од полното работно време се ангажирани на 
факултетот. 
Потребно е да се преземат активности Директорот на НУ Филхармонија, 
Директорот на НУ Опера и балет на РСМ, деканот на ФМУ, ректорот на 
Универзитетот Св. Кирил и Методиј во координација со Министерството за култура 
и Министерството за образование и наука да извршат соодветна анализа на 
придобивките и недостатоците во поглед на хонорарното ангажирање професори 
на ФМУ а се вработени во Националните установи и согласно резултатите од 
анализата, доколку се утврди таква потреба, да се предложат соодветни измени во 
законската регулатива која ја покрива оваа област.  
 
7.3. Со цел да се обелодени оправданоста на ангажирање на вработени од 
Националните установи на две работни места од една страна и невработеноста на 
кадри од музичката дејност и сценско-уметничка дејност ги презентираме 
податоците кои ревизијата ги обезбеди од Агенцијата за вработување на Република 
Северна Македонија за бројот на невработени лица Уметници – со завршено средно 
и високо образование за музичка уметност што укажува на тоа дека невработеноста 
на оваа категорија уметници е висока. Обезбедени се податоци за невработени лица 
од групата Уметници – со завршено средно и високо образование за музичка 
уметност евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Северна, 
според возраст, степен и профил на образование со состојба на 30.04.2021 година. Со 
анализа на податоците констатиравме дека од вкупно регистрираните невработени 
лица уметници 52% се од групата Уметници - музичка уметност или 457 лица (со 
средно образование 214 лица и со ВСП 243 лица) и тоа од сите градови на државата 
(особено во поголемите градови).  
Податоците укажуваат дека во услови на голем број на невработени лица музичари 
инструменталисти, композитори, аранжери и др. кои се стекнуваат со соодветно 
образование а значаен дел од нив немаат можност стекнатите знаења и вештини да 
ги реализираат во остварување на културни вредности и права од работен однос.  
 
И покрај определбите на Владата на РСМ за развој на културата во сите нејзини 
сегменти преку зајакнување на институциите, кадровски и инфраструктурно, 
согласно со европските трендови има потреба од преземање на конкретни  
активности насочени кон подобрување на вработеноста, односно намалување на 
стапката на невработеност на кадри од музичката и сценско-уметничка дејност со 
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што ќе се осигура придонесот на културата кон остварување на стратешките цели и 
целите за одржлив развој42 (4.7) кои е насочени кон целосно и интензивно 
вработување и пристојна работа за сите (8.5), и да се зајакнат напорите за заштита и 
зачувување на светското културно и природно наследство (11.4). 

 
7.4. За остварување на националниот интерес во културата, од страна на 
Собранието на РСМ донесена е Национална стратегија за развој на културата во 
Република Македонија во периодот 2018-2022 година43, со која се утврдени 
среднорочни цели и приоритети за развој на културата и се утврдени 
организациски, финансиски и административни мерки за нивно остварување. 
Националната стратегија содржи и акциски план за реализација со дефинирани 
активности, динамика, носители на активности и проекции на буџетски и 
вонбуџетски средства, како и услови и индикатори за евалуација на спроведувањето 
на националната стратегија. Во Стратегијата е утврдено дека истата ќе се реализира 
преку годишни програми на Министерството за култура, од средства утврдени со 
годишните буџети на РСМ за областа култура. Во согласност со определбите и 
насоките утврдени во стратегијата за како основен стратегиски документ од 
областа на култура за период од 2018-2022 година ревизијата смета за потребно да 
го истакне следното: 
- Донесената стратегија со акциски план претставува солидна основа за годишно 

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

- За следење на реализацијата стратегијата предвидено е Министерството за 
култура да формира работна група составена од претставници од 
министерствата и органите надлежни за нејзината реализација. Меѓутоа 
информациите добиени од страна на Националните установи44 предмет на 
ревизија не укажуваат дека се вклучени во работната група како органи 
надлежни за реализација на стратегијата и дека се преземени активности на 
годишно ниво за спроведување на мерките и изготвување извештај за 
успешност. Во информација добиена од страна на Министерството за култура се 
наведува дека работната група која била задолжена за предлог националната 
стратегија за развој на културата имала консултации за давање предлози со 
сите институции меѓу кои и од двете Националните установи но во работната 
група не се вклучени членови од овие две институции.  

- Министерството за култура еднаш годишно треба да доставува извештај45, до 
Собранието на Република Македонија за реализација на активностите согласно 

                     
42 Цели на одржлив развој поставени од Програмата за развој на Обединетите нации како долгорочни 
развојни цели за периодот 2015-2030, 
43 Службен весник на Република Македонија број 81/2018 
44 НУ Национална опера и балет и НУ Филхармонија на РСМ 
45 Член 9 алинеа 9 од Законот за култура 



НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ОПЕРА И БАЛЕТ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 41 
 
 
 

со акцискиот план на националната стратегија. 
Стратешки приоритети кои се однесуваат на музичката дејност и сценско-
уметничка дејност: 
 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

- Континуирана поддршка на формите на современ танц и кореографија. 
 

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

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

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

7.5. Во контекст на претходно наведените точки (7.2., 7.3. и 7.4.) со кои се наведени  
поставените приоритети на Стратегијата за развој на културата во делот на 
кадровската политика и работата на оркестрите при МРТ се осврнуваме на 
состојбите во делот на Музичката продукција при МРТ во рамките на која за 
обавување на својата дејност согласно актот за организација од 2016 година46 биле 
предвидени седум организациони единици за: класична музика и хор, народна 
музика, народен и чалгиски оркестар, оркестар на народни инструменти, популарна 
музика,  Биг бенд оркестар и издавачка дејност. Со новиот акт за организација од 
април 2020 година за Музичката продукција не се предвидени организациони 
единици, а се систематизирани само 10 работни места, но со петгодишната 
стратегија за развој на МРТ донесена во март 2021 година се предвидува активирање 
на музичката и издавачката продукција на МРТ како еден од највредните делови на 
македонската култура и идентитет. Во стратегијата е наведен и профилот на 
кадрите47 кои се потребни вработување во Музичката продукција на МРТ кој 
                     
46 Врз основа на обезбедените акти од страна на Македонската радио телевизија  
47 инструменталисти, етно-музиколози, аранжери, музички продуценти, композитори, вокални 
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согласно организационата поставеност е предвидено да извршува работи од 
областа на подготовка, изведба и снимање на музички материјали, производство на 
сопствена национална музика, и тоа забавна, класична, џез, народна, изворна и 
нивни обработки, со застапеност на музичката култура на сите ентитети кои живеат 
во земјата. 

 
Со цел реализација на поставените стратешките приоритети за развој на културата 
потребно е интензивирање на активностите за формирање на работна група од 
Министерство за култура, Македонската опера и балет и Македонската 
филхармонија во соработка помеѓу Македонската радио-телевизија преку 
спроведување на акцискиот план за развој во делот на Музичко творештво и 
музичко сценска дејност кој се однесува на анализа на потребните и 
расположливите кадровски капацитети во оваа област. Исто така да се имаат во 
предвид и поставените стратешки приоритети на МРТ, утврдување на вкупниот број 
на вработени и пополнување со потребниот профил на кадри со рамка за стабилно 
финансирање на Музичката продукција при МРТ кое е во насока на проекциите за 
финансирање на јавниот сервис, но и согласно член 60 од Законот за култура со кој 
се предвидува финансирањето на националниот/јавниот интерес во културата, со 
што ќе овозможи целосно враќање во функција на Музичката продукција на МРТ 
задржувајќи ја посебноста и квалитетот, како и можности за нејзино 
осовременување и развој со тоа и остварување на културните вредности на ниво на 
држава.  
 
7.6. Со Законот за културата48 се утврдуваат основите на културата како темелна 
вредност на РСМ, облиците на остварување на културата, начинот и условите на 
нејзиното финансирање и други прашања од интерес за културата. Со ревизија на 
националните установи се јави за потребно да се истакнат одредени прашања за 
доуредување на постојаниот закон, односно да се имаат во предвид во Предлог 
закон за остварување на јавниот интерес во културата и тоа:  

 вработените во јавните установи од областа на културата кои имаат статус на 
даватели на јавни услуги во културата се распоредуваат во 6 категории (А, Б, 
В, Г, Д, Ѓ) и нивоа во секоја категорија поединечно градирани од повисоко кон 
пониско согласно член 76-а од Законот за култура. Во рамките на категоријата 
А дозволено е вработување на лица со различен степен на образование од 
најмалку завршено средно училиште до завршен VII/1 степен на образование. 
Поради ваквата состојба врз основа на член 76-б, НУ НОБ со Правилникот за 
систематизација извршила распоредување на лица со завршено средно 

                     
солисти, диригенти, саунд инженери, музички продуценти, аранжери, тон сниматели и др. кадри.  
48 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.196/2007 од 16.1.2008 
год., објавена во  „Службен весник на Република Македонија“  бр. 15/08. 
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образование во категоријата А во која се специфицирани вработени 
уметници од највисок ранг. Ваквата можност во законот од една страна е 
вметната со цел да не се оштетат етаблирани уметници со неспорни 
квалитети и долгогодишен работен стаж кои немаат формално академско 
образование поради тоа што во минатото таква можност не постоела, меѓутоа 
истата од друга страна го девалвира степенот на образование како 
компонента при пресметка на основната плата покрај останатите 
компоненти. Како резултат на утврдената состојба ревизијата не се увери 
дека ваквите решенија во Законот придонесуваат за подигање на квалитетот 
на работењето бидејќи истите го дестимулираат создавањето на високо 
образован професионален кадар во рамките на НУ НОБ;  

 согласно член 76-б од Законот за културата, вработените од категоријата А за 
нивоата А5 и А6 треба да имаат до една година работно искуство. Барањето 
за исполнување на условот кандидатите да имаат до една година работно 
искуство не е прецизно уредено и претставува ограничувачки фактор во 
смисла на Законот за работни односи за вработување на кадри без работно 
искуство со оглед на тоа што истите претставуваат влезни нивоа во 
категоријата А. НУ НОБ при спроведување на постапка за вработување на 
овие нивоа во огласот за вработување бара да се докаже дека кандидатот 
остварил работното искуство од работен однос до една година, а во пракса 
истото се докажува со препораки/потврди од поранешни работодавачи во 
вид на искуство во дејноста (вклучувајќи го и нивното хонорарно 
ангажирање) кое не е регулирано законот и колективниот договор; 

 работните места - Уметнички раководител на опера и балет се 
систематизирани во Категорија Г –  стручни соработници во дејности од 
областа на културата и за истите се пресметува коефициент на плата 
согласно колективниот договор. Согласно организационата поставеност на 
Националната установа работното место уметнички раководител 
претставува позиција пред која што одговараат сите лица распоредени на 
работни места кои припаѓаат на категоријата А - уметници. Станува збор за 
59 различни работни места распоредени во 6 нивоа во група А од кои за 26 
работни позиции е предвиден повисок коефициент за пресметка на плата од 
платата на лицето пред кое истите одговараат. Имајќи во предвид дека 
вработените на работните места – уметнички раководител во пракса 
произлегуваат од лица вработени во категоријата А, со нивното 
распоредување во категоријата Г им се доделуваат дополнителни 
одговорности, што укажува на постоење на неусогласеност на хиерархиската 
поставеност на работните места од една страна и одговорностите по работно 
место од друга страна. Ваквите решенија предвидени со Законот за култура 
укажуваат на потреба од преиспитување на категоризацијата на овие 
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работни места согласно одговорностите и степенот на сложеност на 
работните должности.  
 

Министерството за култура да ја испита оправданоста на одредбата од член 76-б и д 
од Законот за културата и да предложи измена на законот со која ќе се елиминира 
можноста од злоупотреба на истата. 
 
7.7. Со ревизијата утврдивме дека во текот на 2020 година НУ НОБ врши пресметка 
на стаж на осигурување со зголемено траење за 107 вработени лица распоредени на 
9 различни работни места. Согласно Законот за ПИО49 осигурениците кои работат 
на работни места на кои по наполнувањето на определени години на живот неможат 
со успех да ја вршат својата професионална дејност стажот за осигурување им се 
смета со зголемено траење, при што работните места се распоредуваат во пет групи 
на начин што секои 12 месеци ефективна работа се смета како 14, 15, 16, 17 односно 18 
месеци стаж на осигурување. Во 2011 година, врз основа на стариот Закон за ПИО кој 
што не e во сила, од страна на МТСП донесен е Правилник50 согласно кој во областа 
на уметничката дејност, утврдени се работни места „играч“ и „пејач“ за кои стажот 
на осигурување се смета со зголемено траење од 18 месеци стаж за секои 12 месеци 
ефективна работа. Работните места на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење кои не се опфатени со правилникот како и ревизијата на тие 
работни места, согласно член 111 од Законот за ПИО, ги утврдува Комисијата за 
ревизија на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено 
траење. Ревизијата се врши најдоцна во рок од пет години од денот на утврдувањето 
на работните места со стаж на осигурување со зголемено траење. 
 
Со извршениот увид во начинот на пресметка и исплатата на средствата по овој 
основ ревизијата констатира дека на вработените во НУ НОБ им се пресметува стаж 
на осигурување со зголемено траење со степен на зголемување утврдено во Одлука51 
која е донесена во 1975 година и е вон сила. Ваквата состојба се должи на тоа што 
работните места утврдени во Правилникот како „играч“ и „пејач“ не се однесуваат на 
вработените во НУ НОБ за кои стажот за осигурување им се смета со зголемено 
траење. Од друга страна пак, новиот Колективен договор за култура не предвидува 
основ на ниво на дејност и нема извршено дефинирање на работните места за кои 
ќе се пресметува стаж на осигурување со зголемено траење. Врз основа на 
наведената состојба ревизијата утврди дека НУ НОБ: 

                     
49 Закон за пензиското и инвалидското осигурување, (,,Службен весник на РСМ бр.98/2012.....267/2020 
година“). 
50 Правилник за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено 
траење , (,,Службен весник на РМ “.бр. 32 од 16.03.2011 година). 
51 Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено 
траење, степенот на зголемувањето на стажот на осигурувањето на тие работни места и постапката за 
утврдување на фактичката состојба, Службен лист на СФРЈ, број 31, на 20.06.1975. 
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- на 33 оперски солисти во текот на 2020 година им пресметува стаж на 
осигурување со зголемено траење во однос 12/15 иако согласно Правилникот 
за работното место „пејач“зголеменото траење е предвидено во однос 12/18; 

- за 80 лица вработени на работното место член на хор – хорист не се засметува 
стаж на осигурување со зголемено траење иако согласно Правилникот за 
работното место „пејач“ зголеменото траење е предвидено во однос 12/18. 
Притоа, за работното место во Уметничкиот ансамбл – балет, Балетски играч 
во ансамбл (балерина, балетан), кое е на исто ниво со работното место хорист, 
се засметува предвиденото зголемување на стажот за осигурување со 
зголемено траење во однос 12/18; 

- за дел од лицата распоредени на работни места за кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење продолжува да пресметува и плаќа 
бенефициран стаж (процент за зголемување според категории од 4,7% и 9,4%), 
иако лицата ги исполниле условите и предвремено стекнале право на 
старосна пензија согласно член 19 од Закон за ПИО каде е уредено 
намалувањето на старосната граница. Постоечкото законско решение не го 
ограничува продолжувањето на периодот на времето на осигурување како 
резултат на продолжување на годините за ангажирање кај работодавачот, 
што влијае врз остварување на повисок износ на пензија врз основа на 
должината на пензискиот стаж и остварените плати по овој основ.  

Во текот на 2018 година Министерството за труд и социјална политика согласно член 
111 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување52 донело 
Методологија53 со цел утврдување на работните места на кои, поради природата и 
тежината на работата, физиолошките функции на организмот опаѓаат во толкава 
мера што на работникот му го оневозможуваат натамошното успешно вршење на 
истата. На ревизијата не и беа презентирани документи дека по наведената 
Методологија се преземени активности за извршено утврдување на работните 
места / ревизија на истите од страна на Комисијата за ревизија на работни места за 
кои НУ НОБ врши прсметка и исплата на додаток за бенифициран стаж.  
Наведените состојби придонеле за недоречености во утврдувањето на работните 
места/звања и степенот на зголемување на стажот за осигурување за истите во НУ 
НОБ.  
Потребно е да се преземат активности од страна Директорот на НУ НОБ во 
координација со Министерство за култура, Министерството за труд и социјална 
политика и Комисијата за ревизија за утврдување/ревизија на работните места за 
кои ќе се пресметува стаж на осигурување со зголемено траење и степенот на 
зголемување на истиот во рамките на НУ НОБ.  

                     
52 ,,Службен весник на РМ“  бр.98/2012....и Службен весник на РСМ бр.267/2020 година“. 
53 ,,Службен весник на РМ“ бр 80 од 07.05.2018 година. 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година      

      во 000 денари 

Опис на позицијата 
Образложе

ние 2020  2019 

  
   

Приходи     
Трансфери и донации 3.1.1. 290.864  255.956 
Вкупно приходи  290.864  255.956 

     
Расходи     
Тековни расходи     
Плати и надоместоци 3.2.1. 246.082  201.363 
Резерви и недефинирани расходи 3.2.2. 90  120 
Стоки и услуги 3.2.3. 38.427  46.909 
Субвенции и трансфери 3.2.4. 5.641  3.814 
Вкупно тековни расходи   290.240  252.206 

     
Капитални расходи     
Капитални расходи 3.3.1. 624  3.750 
Вкупно капитални расходи   624  3.750 

     
Вкупно расходи  290.864  255.956 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 

во 000 денари 

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
Актива     
     
Тековни средства     
Побарувања  4.1.1. 18  18 
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции 4.1.2. 336  0 
Побарувања од вработените 4.1.3. 61  61 
Активни временски разграничувања 4.1.4. 59.159  63.859 
Залихи 4.1.5. 253  251 
Вкупно тековни средства   59.827  64.189 

     
Постојани средства 

 
   

Материјални добра и природни богатства 4.2.1. 29.760  29.760 
Материјални средства  4.2.1. 207.608  210.481 

Долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата и 
странство и орочени средства 4.2.2. 820  820 
Вкупно постојани средства   238.188  241.061 

     

Вкупна актива  298.015  305.250 
     

Пасива     
     
Тековни обврски     
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1. 36.495  45.058 
Краткорочни финансиски обврски 4.3.2. 0  61 

Краткорочни обврски за плати и други обврски 
спрема вработените 4.3.3. 22.664  18.801 
Пасивни временски разграничувања 4.3.4. 415  18 
Вкупно тековни обврски   59.574  63.938 

     
Извори на средства      
Извори на капитални средства 4.4.1. 238.441  241.312 
Вкупно извори на деловни средства   238.441  241.312 

     

Вкупна пасива  298.015  305.250 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ОПЕРА И БАЛЕТ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
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ПРЕГЛЕД 

НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА  ЗА 2020 ГОДИНА 
  
  
  

во 000 денари  

О  П  И  С 
Државен 

јавен капитал  

Останат 
капитал 

(залихи на 
материјали, 

резервни 
делови и 

ситен 
инвентар и 
хартии од 
вредност) Вкупно 

    

Состојба 01.01.2020 година 
                 

241.061  
                          

251  
              

241.312  

Зголемување по основ на: 
   

880  
                       

1.537  
                  

2.417  

Набавки                          313                          1.537  
                  

1.850  

Ревалоризација на капитални 
средства                          567   

           
567  

Намалување по основ на:  
                     

3.753  
                       

1.535  
                  

5.288  

Отпис на капитални средства   
                           

-  

Ревалоризација на отпишани 
капитални средства                          536   

                     
536  

Расходување                           411    

Амортизација                       3.150   
                   

3.150  

Отстапување без надомест 
                       

(344)  
                    

(344) 
Потрошок на материјали на залиха                          1.535   

Состојба 31.12.2020 година 
                

238.188  
                          

253  
              

238.441  
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Bo npmor AocraByBaMe 3a6elerurcr KoH Haupr H3Berrraure Ha OsracreHuor ApxaBeH peBr43op 3a

H3BpueHa peansuja Ha SnHaHcHcKure rr3BerrrraH u peouzuja Ha ycoruraceHocr 3a 2020 roAHHa Bo

HaunoHa.nuara ycraHoBa HaquoHarHa olepa u 6atyr, AocraBeHH Bo apxnBara ua HaquoH€rJrHara onepa

u 6arer Ha I 1.08.2021 roawaa.
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3AEEJIEIIIKI4

KOH HATIPT H3BEITITAJOT HA OBJIACTEHHOT APXABEH pEBr43Op

CMETKA HA OCHOBEH EyUET (603)

1. 3a6eneutxa KoH ToqKa 4.2.YcortaceHocr co 3aKoHH H nponlrcz, noAToqKa 4.2.1 . atu:r,ea [pBa:

Bo rpcxa co 3acHoBarLero pa6oreu oAHoc co crpaHcKH Apxarjanra ro HaquonrurHara onepa u 6ater,
rIpI.IMeHer e 3axoHor :a npa6oryBalbe H pa6ora Ha crpaHuH (,,ClyN6en BecHHK ua Perry6lurca
MaregoHuja" 6p.217/2015), xaxo cneqltjaleu :arcou xoj rH perynnpa opa6oryramara Ha crpaHcKu

apxanjanu. 3arouor 3a Kynrypa (,,Cnyx6en BecHHK Ha Peny6rurca Marceqouuja" 6p.31198), KaKo 3aKoH

rcoj ueiy Apyroro coApxu oape.q6u Bo BpcKa co npa6oryaaurara Bo KyJrrypara, oAHocHo cnoMeHarr.ror

wtea 73, He ce rpHMeHyBa na apa6oryBalrara Ha crpaHcKHre qpxarjauu, urv,ajku ro rpeABHA eAHo oA

ocHoBHHre npaBHH Har{eJra lex specialis derogat lex generali.

OceeH roa, 3axouor:a spa6oryBalLe H pa6ora Ha crpaHur.r so noce6Ha oapea6a rH npeABHAen cnyqanTe

3a AaBaH,e Ha KpeaTHBHH ycJlyrlr oA O6lacra Ha KyJrrypaTa,34 [epHoA Ao 30 AeHa BO KaneHAapcKaTa

roALIHa, turo He e cnyuaj Kora ce npa6oryraar 6alercxn yMerHHr-tH eo HaquoHarHara onepa u 6aler,
oAHocHo HcrHTe ce epa6oryaaar no ocHoB na ge$rarlraror ua 6a.nercKn rarpar{H 3a H3BprrryBarre pa6orHn

3aAaqu og pa6orHn Mecra yrBpAeHr,r co aKTor 3a cucreMaraaaquja ua pa6orHrl Mecra.

Couacuo ropeHaBeAeHoro, HeocHoBaHa e sa6eremrcin'a oA ToqKa 4.2., noAroqrca 4.2.1., a.irnHea rrpBa, a

co Toa H npenopaKuta 3a npeB3eMalbe MepKH H aKTr4BHocTH 3a noqHTyBarbe Ha 3aKOHCKr,r yTBpAeHaTa

nocra[Ka aa opa6oryra[be Ha crpaHcKr,r .upNaajaHu.

Bo npunor Ha $arror AeKa rrpu apa6oryaamero Ha crpaHcKure apNaojaHn rleJrocHo ce noqHTyBaar

cooABerHI,ITe 3aKoHcKH o4pe46u, e il caMara flocra[Ka rcoja nouuuyBa [peKy noseke HHcraHrIH, yrroa,

npeKy MnuucrepcrBo 3a BHarpeuHH pa6oru, Areuqr.rja aa apa6orynabe, MuuucrepcrBo 3a KyJrrypa H

MuHucrepcrBo 3a $nHaHculr.

2. 3a6ereura KoH ToqKa 4.4. Kopncrelbe Ha cpeAcrBa corJracHo 3aKoHcKH rrporrucH, florroqKa
4.4.1 .,craz(2),ufliHeal u2u rorroqKa 4.4.3 atnseal

- Bo BpcKa co nocranKara 3a ua6asxa Ha norporxeH vareprajaJr 3a My3Hr{KH HHcrpyMeHTH,

HatnacyBaMe AeKa e eAHa og najcneqra$auuure nocrarrKH co orJreA Ha npeAMeror ua na6anrca,

KaAeuro xpajuraor pe3yJlTar rpe6a La 6u1e AoroBop xoj fte o6es6eAr,r He caMo croKu co

uajnonorua ueHa, ryKy H croKu KoH Bo rreJrocr oAroBapaar ua norpe6lrre Ha o[epcKuTe

My3HrIapH. O4 gpyra crpaHa, HanoMeHyBaMe AeKa rexHHrrKHTe cneqra$urcarrau ce yrBpAeHr,r

coruIacHo tIJIeHor 82 oa 3arconor sa jaaHu Ha6aorcn, a co reHAepcKara AoKyMenrarluja ).rBpAeHr,r

ce ycJIoBH r,r fiparoBu couracHo ,rrteH 87 - 96 oa 3axosor sa janun Ha6aBKH, oAHocHo co Hr,rry

eAeH Kpurepr{yM 3a AoKDrq/Ba}Le ua cnoco6Hocra He ce [peKprxeHn npaBunara oA qreH 95 oA

3JH. BnpoveM, 3auHTepecupaHHre eKoHoMcKH oneparopH ceKora[r ja uuaar MoxHocra Aa

Kopr..Icrar n cuoco6socr oA ApyrH cy6jexrr.r, corJracHo qnen 96 ol 3JH, co rrlTo ce Bo eAHaKBa

norox6a co eKoHoMcKHTe o[eparopH KoH caMHTe rH HcnoJrHyBaar ycJroBr{Te 3a cnoco6socr.

l,lapa6orra: O.Iopneaa



Axo ce HMa Bo npeABHA ropeHaBeAeHoro, nocranKara ga Ha6aerca Ha croKg - norporueH
rraarepujal 3a My3H.IKH IdHcrpyMeHTu e c[poBeAeHa coruracHo ogpeg6ure Ha 3JH, u no
coruIacHocr co norpe6ure Ha AoroBopHHor opfaH, npH rxro e HcnoJrHer flpHHrlr,rnor best value
for money, co nocrarlKltre sa janna Ha6aerca Aa ce flocrurue uajnncoKa BpeAHocr 3a BJroxeHr.rre
napH.

Bo apcrca co nocranKxta 3a Ha6aerca Ha ycnyrn ga uo6ulna rereQoHuja, yKiDKyBaMe AeKa
yrBpAeHHTe rexHHtIKH cneqlt$urcaquu H npeAMeror Ha [oHyAa, oAHocHo e-ayrcr1r,rja ,,rleHa Ha

MHq/Ta pa3roBop KoH cHTe HauHoHuurHH Mpexn no HaAMHHyBarbe Ha BKryqeHHTe 6ecmarHr.r
MHHyTH Bo yrBpA,eHare rapra$uH MoAeru", ce Bo corJracHocr co 3arcosor sa jaorur na6aexu,
oAHocHo He e jacHo na xoj qJreH yKzDl(yna pennsujara AeKa e npeKpueH co BaKBHor HaqHH Ha

)'rBpAeHa cnequSuxa\uja n [peAMer Ha [oHyAa. ,{erca ue ce roBpeAeHH Hktry HaqeJrara 3a

eKoHoMHr{Ho, e0ercrnauo u e$uracuo HcKopucryBa}be Ha cpeAcrBara, roBopr,r u Qarror AeKa 3a

ABeroAHIIIHoro rpaelLe Ha AoroBopor, HcrurareHu ce cpeAcrBa Bo rl3Hoc ol 836.659 AeHapH, Bo

oAHoc Ha nporreHerara BpeAHocr 1.416.000 AeHapr.r co AAB.

Boe4Ho, yKiD(yBaMe AeKa BaKBHor HaqHH Ha yrBpAyBabe Ha rexHr,rrrKa cnequ$uxaquja u
rlpeAMer Ha [oHyAa, ro KopHcrar Hajrolernruor 6poj Ha AoroBopHH opraHr,r, H Hcroro

SynrcrluoHupa noeeke roAI,IHH, 6e: npuroa la 6ule AaAeHa nercoja ga6ereurxa oA HHcruryrrur4re
HaAJrexHH Aa rH cneAarjarHure Ha6asrcrd.

flo oAuoc sa ga6eleurKuTe 3a nocranKara ga Ha6asra Ha ycJryrH sa aaro6ycKu rrpeBo3,
yKarxyBaMe Ha AeJIor rexHl,tqKlt cnequQuxaqar,r oA TeHAepcKara AoKyMeHTaqaja rca4e croH AeKa:

,, I]eHata Ha npeBo3or rpe6a ga ru on$arw cure rporxoqfi KoH npoa3JreryBaar sa ErcoHoN{cKuor

orteparop oA ltptuerbe Ha ycnyrara (npeaoa, nuraprtvt, napKHHr Ha Bo3lrJroro, Tpouroun 3a

Bo3aqor u cll'lvHo). floronopHl.lor opraH rfi noKpHBa rpotxorlaTe 3a peanH3npaH npeBo3

col'JlacHo H3ToTBeHHOT naTeH HiuIOt 3a IIOMHHaTH KHJ]OMeTpH Ha IIaryBatteTO.,,

,,flpeA noafame Ha naryBarcero H rro 3aBprxyBarbe Ha naryBabero Bo rrarHHor Hturor ce

BHecyBaar noqerHara lt rpajuara Kr,rJroMerpaxa, KaKo r.r BpeMero ua noafarre H BpeMero Ha

rpaftarre. Ha narHnor HaJIor norcpaj Bo3aqor ce norrHrrryBa v ilil\e rpa6oreno rcaj Aoronopnr,ror
opraH 3aAoJrxeHo 3a opnaHu3aqHja ua flaryBamero.

,{oronopul,tor opraH Moxe Aa nopaqa caMo [peBos co asro6yc AoKonKy e norpe6Ho Aa ce

npeBe3ar [arHlr-lH oA eAHa Ha Apyra petaquja, rrpnrxro noMHHarHTe Kr{noMerp}r 3a rr.re ycJryrn

fte 6u.qar ocHoB ga nlaftarre.

.{orconrcy AoroBopHl4or opraH uua norpe6a sa u:HajuyBalbe Ha anro6yc npfirrrro ycJryrara 3a

n:Hajuynarse HeMa Aa rrpercraByBa caMo ycJryra 3a npeBo3 TyKy H qeKame Ha narHurrHre (l geH

= 24 qaca oAHocHo ceKou AonoJrHHTeJruu 12 qaca npercraByBaar % rcr.) ro roj cny.raj

AoroBopHuor opraH ke 6rlae o6epsaH Aa My vcfirrarr Ha HocHTeJror Ha Ha6asra 3a rporxoqvre 3a

Bo3aqor, 3a turo HocHTenor Ha Ha6aerca rte AaAe qeHa rro Aeu 6es AAs."
OA HaseAeHoro rrpou3neryBa AeKa ror{Ho e yrBpAeHo uro e npeAMer Haycnyta u ua rcoj HaqHH

ce yTBpAyBa ueHaTa Ha H3BpIxeHaTa ycnyfa.

3. 3a6ereurxa roH roqrca 6.4.

Bo npcxa co sa6eleruKnre no oAHoc Ha qJreH 127 cras 1 u 2 ol KoreKrusulror AoroBop 3a

Kynrypa, ro HaBeAyBaMe cJreAHoBo:

Vlzpa6orun O.llooneea

ch',



rfueHor 6 oA KolercraBHr,ror AoroBop 3a KyJrrypa, yrBpAHn 4exa ,,Oaoj KorercraseH AoroBop ce
[pHMeHyBa H HertocpeAHo AoKonKy He e cru]yqeH KoJTeKTHBeH AoroBop Ha HHB9 Ha pa6oro.qaaav
HJIH co cruIyqeHuor KoJIeKTHBeH AoroBop Ha HHBo ua pa6oro4aBar{ He ce on$arenu cure rrpaBa
yrBpAeHu co oeoj KoTeKTHBeH 4oroaop."

flo oAuoc ua o6npcrcara 3a AoHecyBarbe HoBr{ arflH 3a opraHu3aguja w c[creMaru3aguja,
coulacHo 3aKoH H coruIacHo KoJreKTr,rBHHor AoroBop 3a Kynrypa, yKaxyBaMe na $arror AeKa
nocToeqKl,tTe aKTH Ha ycTaHoBaTa, co BzD(HocT npeA cKIyr{yBa}beTo Ha KoJIeKTI,iBHI,IOT AOTOBOp,

6ea so coruIacHocr co nocroer{KnTe 3aKoHcKr,r o4peg6u, 3arou sa upa6oreHuTe Bojaoen cercrop,
3axou 3a aAMuHAcrparHBHH cryx6eHuqu, 3arcou sa Kynrypa, na co caMoro roa rrrro
KorerrusHllor AoroBop rpe6a ra 6ure Bo coruracHocr co nocrojHuor 3aKoH 3a Kynrypa, fi
OTIIIITHTe aKTH Ha ycraHoBara ce Bo corracHocr co oapea6ure Ha KoJTeKTHBHHoT AofoBop 3a

KyJITypa. Ipyro e fipauarbero 3a HcnpaBHocra Ha ynorpe6eHHTe repMHHH Bo KoJTSKTHBHHqT

AOTOBOp, KOH Ce pa3J'IHKyBaaT OA BIDKer{KHOT 3aKOH 3a KyJITypa H 3aKOHOT ea apa6OreuHTe BO

januraor ceKTop, H KoH He Moxe Aa ce ynorpe6ar Bo aKTHTe Ha ycraHoBara.
Cnope4 HaBeAeHoro, u Qopuara H coApxnHara ce 3aAoBoJreHH eeke co nocroeqKHTe aKTr,r,

oAHOCHO BO HCTHTe HeMa lxro Aa Ce ycoruracyBa co KOJTeKTHBHT,IOT AOTOBOp 3a KyJlTypa, TaKaruTo

HOBHTe aKTU AOHeCeHH nO CTIyqeHHOT KOJTeKTLTBeH AO|OBOp, Ce AOHeCeHH nO HHCHCTHparbe Ha

MT,THHCTepCTBOTO 3a Kynrypa, CO Hcrara $opnaa H coApxuHa, Ho co HoB AeJroBo4eH 6poj, ruro
BcytxHocr 6eure nocraBeHo KaKo ycnoB 3a HcrrJrara Ha [narara za jynu 2020 roputa, xoja
nopaAH TaKBHTe aKTHBHocTH 6erue ucuareHa Ha rcpajor Ha Meceu ce[TeMBpr.l 2020 rolu:ela.

lAzpa5ornn
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34'BEJIEIIIKH

KOH HAIIPT H3BEIIITAJOT HA OBJIACTEHI4OT APXABEH PEBIA3OP

CMETKA HA EyUEr HA AOHATII/M(78s)

Bo Haqpr u:aerurajor 3a H3BpIxeHa peeusuja ua SnHancncKu H3Beurau u pesuzwja Ha ycoruraceHocr 3a

2020 rolnua ua HY HaquoHa.nsa orepa u6aner (012021 05 O5l4 oajyrn 2021) xojruro ce oAHecyBa Ha

cMerKara Ha 6yUer Ha AoHaIIHH (785) ua crpaHa 6 xoncrarupaHa e Hc[Jrara Ha aBTopcKH xoHopap Bo

H3Hoc oa 49.000,00 4enapa (raaxo cnopel ceojor rpaBeH ocHoB oaoj usuoc no cnojara npupoAa
[percraByBa HaAoMecr 3a nocpeAynarre). Bo aauyvoKor ce HaBeAyBa AeKa HcnJrarara He e Bo

coruIacHocr co r{JIeH 7 o4 3arcoHor 3a AoHaWu H cnoH3opcrBa v vMa nlujauue Bp3 HaMeHcKoro
KOpHCTerbe Ha cpeAcTBaTa oA AoHar.lHH.

Cnaeraue AeKa HcIUIarara Ha AeJI oA nporusujara 3a nocpeAyBarbe oA cpeAcrBara ocrBapeHu no ocHoB Ha
gonaquja, so cocroj6a Kora HeMa cpeAcrBa Ha ApyrH cMerKH, He rpercraByBa [oBpeAa sa qleuor 7 oA
3arcosor 3a AoHauHH H cnoH3opcrBa.

Hc.rotaxa, ce HaBeAyBa AeKa Bo qJreHor 105 oa 3arconor:a pa6olHu oAHocH e ypeAeHo 4exa pa6oruuror
HMa rlpaBo ua sapa6oryBaqKa - I]Jlara cornacHo co 3aKoH, KoJTeKTHBeH AotoBop H AoroBop 3a

epa6orynarre I,I AeKa eo roj qreH He ce [peABr,rAyBa HcnJrara Ha HaAoMecrorru na npa6oreHnTe rro
HaBeAeHI,rOT OCHOB.

Ha uncleme cMe AeKa Hhry oBaa:a6elerura He ApxH, 1urcjku Bo KoHKperHaor cnyvaj 3PO raro lexc
reHepiIJIHc He e COOABeTeH H3BOp Ha flpaBo, co orureA AeKa AoroBopoT 3a flocpeAyBa[be KaKo

o6ruraquoHeH r.rHcruTyr He ce perynHpa Bo 3Po, ryxy so 3oo v Apyru H3BopH Ha npaBo.

htpa6ornn
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Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 1  
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                      
 
  
  

 
Одговор 

на забелешки на  
Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор 

 
На ден 10.09.2021 година добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на 
Национална установа Национална опера и балет (НУ НОБ) на сметката на основен 
буџет (603) бр.164/10 од 30.07.2021 година и на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на 
сметка на буџет на донации (785) бр. 164/13 од 30.07.2021 година од раководното лице 
на  НУ НОБ Васо Ристов, директор заведени во Државниот завод за ревизија под број 
16-164/16 од 10.09.2021 година. Забелешките се разгледани од страна на Овластениот 
државен ревизор и констатирано е следното: 
 
Сметка на основен буџет 
 
1. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.2.1. која се однесува на 

вработување на определено време на странски државјани не се прифаќа, 
поради тоа што со искажаното во забелешката е образложенa постапката за 
вработување согласно одредбите од Законот за вработување на странци, како 
што е презентирано и во извештајот од извршената ревизија, но притоа не треба 
да се занемарат ниту одредбите од Законот за култура со кој се дополнува 
постапката за вработување преку обезбедување на одобрение од министерот за 
култура пред започнување на самата постапка за вработување на странски 
државјани.  
 

2. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.1 алинеја 1 која се 
однесува на спроведена постапка за јавна набавка на потрошен материјал за 
музички инструменти спроведена во 2020 година не се прифаќа, од причина 
што претставува образложение во однос на поставените критериуми за 
докажување на техничка и професионална способност за кое не се добиени 
дополнителни докази кои би имале влијание на промена на утврдената состојба 
во извештајот. Согласно Законот за јавни набавки договорниот орган може да 
утврди минимални услови (потребни човечки и технички ресурси и доволно 
искуство за извршени испораки или услуги) со кои ќе се увери дека економските 
оператори ги исполнуваат истите за квалитетно извршување на договорот, но 
начинот на кој е утврден критериумот во тендерската документација не 
претставува минимален услов за исполнување на техничката и професионална 
способност со што се ограничила можноста за учество на заинтересиран 
економски оператор во постапката, а со тоа и остварување на конкуренција. Во 
услови кога во постапката учествувал само еден понудувач кој е избран за 
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најповолен не може да се потврди дека е постигната највисока вредност за 
вложените пари. 

 
3. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.1. алинеја 2  која се 

однесува на постапката за јавна набавка на услуга за мобилна телефонија не се 
прифаќа,  од причина што не се доставени дополнителни докази со кои ќе се 
оспори констатацијата дека предмет на понуда од страна на економскиот 
оператор покрај цената на минута разговор по надминување на вклучените 
бесплатни минути во утврдените тарифни модели треба да биде и износот на 
месечната претплата по претплатничка линија. Согласно Законот за јавни 
набавки понудувачот треба да достави понуда со цена која го изразува вкупниот 
предмет на набавката, што е во насока кон реализирање на договорот за јавна 
набавка по цени кои се предмет на понуда од страна на економскиот оператор.  
 

4. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.3.  алинеја 1 која се 
однесува на постапката за јавна набавка на услуги за автобуски превоз на лица 
во земјата и странство делумно се прифаќа , поради дополнително даденo 
појаснување за начинот на утврдување на техничките спецификации со што 
воведниот дел од наодот ќе претрпи измени, а делот кој се однесува на 
техничките спецификации ќе биде изоставен. За забелешката на 
констатираната состојба во алинеја 1 која се однесува на слабостите на образецот 
за финансиска понуда како и на слабостите при самата реализација по 
постапката не се доставени дополнителни докази поради што истата останува 
непроменета. 

 
5. Забелешката на констатираните состојби во точката 6.4.  која се однесува на 

одредбите од Колективниот договор е образложение  за кое Овластениот 
државен ревизор дава насоки за донесувањето на колективен договор на ниво на 
работодавец кој ќе придонесе да се остварат поголеми права и поповолни услови 
за работа од работен однос од правата утврдени со Колективниот договор за 
култура.  

 
Сметка на буџет на донации 
 
1. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.2.1. која се однесува на 

исплата на авторски хонорар не се прифаќа  од причина што не се доставени 
нови докази а образложението е во насока на објаснување за констатираните 
состојби кое ревизијата го имаше во предвид во текот на извршувањето на 
ревизијата и се во насока на наменско користење на средствата од добиените 
донации. 
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