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Кратенки користени во извештајот: 
 

НУ НОБ – Национална установа Национална опера и балет;  
ЗЈВФК – Закон за јавна внатрешна финансиска контрола; 
УЈП – Управа за јавни приходи. 
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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 на буџет на донации 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. 
 
Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските 
извештаи и за усогласеност со закони и прописи за оваа сметка на НУ НОБ за 
годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија. 
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 извршената ревизија е поминат подолг временски период во кој 
законската регулатива има претрпено измени, имплементацијата на дадените 
препораки од претходната ревизија не беше предмет на тековната ревизија.   

 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи за 2020 година 
констатирано е:   
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- не е извршен попис на побарувањата како основа за реално и објективно 
искажување на билансните позиции во Билансот на состојба; 

- исплати на средства за авторски хонорари на лица, кои не се во согласност со 
намената утврдена во договорите за донација. 

 
За надминување на констатираните состојби дадени се препораки во 
извештајот.  

 
Од страна на директорот на НУ НОБ, доставени се забелешки на Нацрт извештајот 
на овластениот државен ревизор за сметката на буџет на донации, истите се 
разгледани и е констатирано дека забелешките не се прифаќаат од причина што не 
се добиени дополнителни докази кои би имале влијание на промена на утврдената 
состојба во извештајот. 
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       Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните 8 и 9 

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. Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските 

извештаи и за усогласеност со закони и прописи за оваа сметка на НУ НОБ за 
годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.  
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  застапуван 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 
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 
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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, 
во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да 
известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со 
ревизорските наоди. 
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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 Македонија. 
 

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 

 
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 извршената ревизија е поминат подолг временски период во кој 
законската регулатива има претрпено измени, имплементацијата на дадените 
препораки од претходната ревизија не беше предмет на тековната ревизија.   

 
4. Наоди и препораки  
 
Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок 
со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија, одржан на 
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 буџет на донации (785) се разгледани од овластениот 
државен ревизор при што е констатирано дека забелешката за точката 4.2.1. не се 
прифаќа од причина што не се добиени дополнителни докази кои би имале влијание 
на промена на утврдената состојба во извештајот на овластениот државен ревизор. 
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Констатирани се следните состојби: 
 

4.1. Финансиски извештаи 
 
Биланс на состојба 
 
4.1.1. Констатацијата наведена во точка 4.2.2. од извештајот на НУ НОБ – сметка на 

основен буџет (631), а која се однесува на неизвршен попис на побарувањата се 
однесува и за оваа сметка. Во деловните книги на установата со состојба на 
31.12.2020 година евидентирани се побарувања од купувачи во вкупен износ од 
134 илјади денари, за кои не се преземени мерки за наплата / отпис на истите.  

 
4.2. Користење на средствата согласно законски прописи  

 
4.2.1. Со извршениот увид во сметководствената евиденција на НУ НОБ утврдивме 
исплата од средства кои се пренесени како вишок на приходи по добиени донации 
од претходната година по основ на:  

- пренесени обврски од сметката на основен буџет (603), кои поради блокада на 
сметката се реализирани од оваа сметка а се однесуваат на авторски 
хонорари на лица (за кореографија за балетска премиера, награда за 
зголемен обем на работа по фактура од 2017 година) во износ од  80 илјади 
денари; 

- дел од авторски хонорар во износ од 49 илјади врз основа на склучен договор 
за посредување за ангажирање на вработено лице во НУ НОБ (раководител на 
одделението за инвестиции и развој)  за прибирање на спонзорства и донации 
за реализација на програмските задачи на НУ НОБ во текот на 2019 и 2020 
година, а по заклучок на седница на Управен одбор1. Вредноста на наградата 
согласно договорот изнесува 450 илјади денари и треба да се исплати во 
период од 01.04. до 31.12.2021 година на 12 рати. Договорот е склучен врз основа 
на донесена одлука на Управен одбор од 2016 година со која се утврдува 
висината на надомест (провизија) за посредување при обезбедување на 
средства по основ на спонзорства во корист на НУ НОБ со која висината на 
надоместот се утврдува на износ од 20% бруто од вкупно уплатените парични 
средства на жиро сметките на НУ НОБ и 15% бруто од вредноста на на 
испорачаните стоки и и реализираните услуги искажани во денари. 
Наведеното не е во согласност со член 105 од Законот за работни односи каде 
што е уредено дека работникот има право на заработувачка- плата согласно 
со закон, колективен договор и договор за вработување со кој не се 
предвидува исплата на надоместоци на вработените по наведениот основ. 

                         
1 Записник од Седница на Управен одбор бр.02-789/6 од 02.03.2020 година. 
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Наведените исплати не се во согласност со член 7 од Законот за донации и 
спонзорства и имаат влијание врз наменско користење на средствата од донации. 
 
Препорака 
Органите за управување и раководење на НУ НОБ да преземат мерки и активности 
за наменско користење на средствата од добиените донации. 
 
Основ за изразување на мислење 

 
Вкупниот ефект од изнесените наоди во точките 4.1. и 4.2., кои се основ за 
изразување мислење, се: 
 

- не е извршен попис на побарувањата и не се преземени мерки за наплата / 
отпис на истите како основа за реално и објективно искажување на 
билансните позиции во Билансот на состојба; 

- исплати на средства за авторски хонорари на лица, кои не се во согласност со 
намената утврдена во договорите за донација. 

 
5. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештаи  
 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката  
4.1., 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 точката 4.2, 
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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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година      

      во 000 денари 

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
 

 
   

Приходи  
   

Неданочни приходи 3.1.1. 6  0 
Трансфери и донации 3.1.2. 1.278  0 
Вкупно приходи  1.284  0 

 
 

   
Расходи  

   
Тековни расходи  

   
Стоки и услуги 3.2.1. 137  2.441 
Вкупно тековни расходи   137  2.441 

 
 

   
Капитални расходи  

   
Капитални расходи 3.3. 1.093  106 
Вкупно капитални расходи   1.093  106 

  
   

Вкупно расходи  1.230  2.547 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ      

во 000 денари  

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
Актива     

     
Тековни средства      
Парични средства 4.1.1. 55  1.278 
Побарувања 4.1.2. 134  272 
Вкупно тековни средства   189  1.550 

     
     

Вкупна актива  189  1.550 
     

Пасива     
     
Тековни обврски     
Пасивни временски разграничувања 4.2.1. 189  1.550 
Вкупно тековни обврски  189  1.550 

     
     

Вкупна пасива  189  1.550 
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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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