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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со
ревизија на усогласеност на Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска
радиотелевизија Скопје”, за 2020 година.
Со извршената ревизија за 2020 година изразивме мислење со резерва за
вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеност со
законската регулатива, упатства и воспоставени политики.
Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност
за 2017 година, при што овластениот државен ревизор се воздржа од давање
мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи, додека за
усогласеност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени
политики изразено е неповолно мислење.
Во февруари 2020 година извршена е ревизија на резултатите од спроведувањето на
препораките презентирани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор
на ЈРП МРТ за 2017 година, при што е констатирано дека четиринаесет препораки се
спроведени, пет се делумно спроведени, по девет препораки активностите се во тек,
седум не се спроведени, а една препорака е неприменлива.
Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност
кај ЈРП МРТ за 2020 година констатирани се следните состојби:
- постојат слабости во воспоставените внатрешните контроли во работењето на
претпријатието и истите претставуваат ризик по успешното управување со
ризиците, клучните економски операции, поделбата на надлежностите и
воспоставениот надзор над активностите;
- не се донесени стратешки, плански, програмски и подзаконски акти што може
да влијае на планирањето, работата и развојот на претпријатието;
Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4.________________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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- во содржината на актот за организација и систематизација кај дел од
работните места не се наведени барањата за конкретен вид на стручна
подготовка и опис на работните задачи;
- интерните акти и начинот на пресметка на плата не се усогласени во целост со
важечките законски прописи;
- не е воспоставена единица за внатрешна ревизија која треба да придонесе за
подобро управување со ризиците, контролата и управувањето;
- во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица при Централниот
регистар на РСМ не е извршен упис на основната главнина на претпријатието;
- пописот на средствата и обврските на крајот на годината не е спроведен во
целост и на начин уреден согласно Правилникот за вршење на попис;
- утврдени се неправилности во начинот на евидентирање на залихите, поради
што за дел од потрошената залиха не се евидентирани расходи;
- недостасуваат податоци за преземените мерки за наплата на побарувања кои
се постари од пет години, како и можноста за нивна наплата;
- утврдени се неправилности во начинот на определување на работната
успешност на вработените и во пресметката на додатоците за работа во смени
и празници, како и во надоместоците по основ на правото за боледување и
- утврдени се неправилности во начинот на планирање, доделување на
договорите за јавни набавки и нивната реализација.
За надминување на констатираните состојби дадени се препораки со цел преземање
на мерки и активности од надлежните лица и органи во функција на подобрување
на состојбите.
Во делот Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет ревизијата ги
истакна следните прашања кои се однесуваат на:
- изборот на Програмски совет, Надзорен одбор, директор и заменик на
директорот на ЈРП МРТ;
- вклучување на раководните лица во одредбите од Колективниот договор;
- судски постапки кои се во тек во кои ЈРП МРТ се јавува во улога на тужител
или тужена страна;
- анализа на состојбата на обврските и приходите во ЈРП МРТ и
- информации кои се однесуваат на донациите и трошоците направени за
справување со здравствената криза предизвикана од вирусот КОВИД- 19.
Од страна на директорот на ЈРП МРТ, доставени се забелешки на Нацрт извештајот
на овластениот државен ревизор, истите се разгледани и констатирано е дека дел
од нив претставуваат известување за преземени мерки и активности по утврдени
состојби и дадените препораки, образложенија за причините кои довеле до
состојбата, една забелешка делумно се прифаќа, а една не се прифаќа поради не
доставени докази кои би имале влијание на констатираната состојба.
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1.

Вовед

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи од страна 33 до
страна 36 заедно со ревизија на усогласеност на ЈРП МРТ, кои се состојат од
Биланс на состојба на ден 31 декември, Биланс на успех, Извештај за промени во
главнината/капиталот и Извештај за паричните текови за 2020 година и
преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон
финансиските извештаи.
1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена
согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма
за работа на Државниот завод за ревизија за 2021 година согласно член 23 од
Законот за државна ревизија.
1.3. Извршена е ревизија и издаден е Конечен извештај за финансиските извештаи
и ревизија на усогласеност за 2017 година во кој ревизијата се воздржала од
изразување мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските
извештаи и изразила неповолно мислење за усогласеност со закони и прописи.
1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на
раководството на ЈРП МРТ застапувано од:
-

Марјан Цветковски, директор од 01.03.2015 година и повторно избран од
01.03.2018 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
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, во сите материјални
аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и
воспоставени политики.
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните
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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 процената 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 кои што ги имаме прибавено се достатни и
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
2.

Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да
добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како
целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради
измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење
за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти,
во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да
известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со
ревизорските наоди.
Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските
извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите,
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските
извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната
законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува
законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.
2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско
известување во Република Северна Македонија.
2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 08.11.2021
до 11.03.2022 година кај ЈРП МРТ од тим на Државниот завод за ревизија.
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3.

Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките
Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на
усогласеност за 2017 година, при што овластениот државен ревизор се воздржа
од давање мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските
извештаи, додека за усогласеност со релевантната законска регулатива,
упатства и воспоставени политики изразено е неповолно мислење.
Во февруари 2020 година, извршена е ревизија на резултатите од
спроведувањето на препораките презентирани во Конечниот извештај на
овластениот државен ревизор на ЈРП МРТ за 2017 година, при што е
констатирано дека четиринаесет препораки се спроведени, пет се делумно
спроведени, по девет препораки активностите се во тек, седум не се спроведени,
а една препорака е неприменлива. Во текот на ревизијата извршена е повторна
проверка на статусот на дадените препораките од Конечниот извештај за 2017
година, при што утврдени се одредени подобрувања, односно седумнаесет
препораки се спроведени, седум се делумно спроведени, за четири препораки
активностите се во тек, додека во бројот на неспроведени и неприменливи
препораки нема промени.

4.

Наоди и препораки
Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот
состанок со одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија одржан на
08.04.2022 година.
На ден 27.05.2022, од страна на директор на ЈРП МРТ добиени се забелешки на
Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор. Забелешките се однесуваат
на препораките во точките 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.3.1., 4.3.3., 4.3.5., 4.3.6. и точките 6.2.
и 4.4.1. Истите се разгледани и е констатирано дека поголем дел претставуваат
известување за преземени мерки и активности по констатираните состојби и
дадените препораки, образложение за причините кои довеле до состојбата, една
забелешка делумно се прифаќа, а една не се прифаќа поради не доставени
докази кои би имале влијание на констатираната состојба.
Забелешките и содржината на одговорот на забелешките се прилог на
Конечниот извештај.
Констатирани се следните состојби:
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Овластен државен ревизор
_______________________
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4.1. Внатрешни контроли
4.1.1. Со извршената проверка на дизајнирањето и функционирањето на
внатрешните контроли во јавното претпријатие, ревизијата ги утврди следниве
состојби:
- Во декември 2015 година склучен е договор меѓу ЈРП МРТ и правен субјект за
сертификација на стандард MKC EN ISO 9001:2009 и во август 2017 година
претпријатието се стекнало со сертификат за примена на систем за
управување со квалитет, во опсег телевизиско и радио емитување – испорака
на услуги кон корисниците. Во донесениот Прирачник за управување со
квалитет идентификувани се неопходните процеси (основни, управувачки,
помошни и поддршка од надвор) за реализација на систем за управување со
квалитет. Според содржината во Прирачникот, претставник на менаџментот
за систем за управување со квалитет е директорот на ЈРП МРТ, кој има
обврска со одлука да назначи лице одговорно за квалитет. Лицето одговорно
за квалитет има задача да обезбеди воспоставување, спроведување и
одржување на процесите на систем за управување со квалитет и да
доставува известување до раководството за перформансите на системот и
потребите за подобрувања. Наведеното лице е задолжено и за информирање
на вработените за барањата на корисниците на услуги во врска со системот
за квалитет. Во текот на ревизијата не е презентиран документ со кој e
назначено одговорно лице за квалитет, поради што постои ризик дека
процесите не се имплементираат во согласност со барањата кои се
однесуваат на утврдување, планирање, имплементација, работење и
подобрување на организацијата за системи за управување со квалитет.
Имајќи во предвид дека сертификатот важел до септември 2018 година, се
јавува потреба од ажурирање и унапредување на процесите и контролите на
работењето, во согласност со современите барања на стандардот;
- Согласно Статутот и актите за организација и систематизација на ЈРП МРТ
предвидено е функционирање на стручно административната единица –
Заеднички функции, составена од 6 сектори1. Со ревизијата утврдивме дека
4 сектори: Сектор за финансиско работење, Сектор за маркетинг и
промоција, Сектор за информатички технологии и Сектор за правни работи
и човечки ресурси своите работни активности ги извршуваат без назначени
раководители на секторот. Во Секторот за финансиско работење, кој има 4
одделенија2, раководител на сектор не е назначен од 2014 година, иако
според описот на работните задачи тој меѓу другото има значајна улога во
подготвување и контролата на годишната сметка и периодичните извештаи
1

Сектор за финансиско работење, Сектор за маркетинг и промоција, Сектор за информатички
технологии, Сектор за правни работи и човечки ресурси, Сектор за комерција и јавни набавки и Сектор
за логистика.
2

Одделение за финансии, Одделение за сметководство, Одделение за планирање и реализација на
буџети и Одделение за радиодифузна такса.

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

Овластен државен ревизор
_______________________
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за реализација на финансискиот план, сметководствено евидентирање за
извршување на буџетот/финансиски план, ех-ante сметководствена
контрола на целокупната документација пред да се изврши плаќањето и
одговорност за водењето на деловните книги.
Во текот на 2022 година донесен е Годишен план за вработување на ЈРП
МРТ3, за кој МИОА има дадено позитивно мислење4, со кој е предвидено
пополнување на работните места раководители на сектор во Секторот за
финансиско работење, Сектор за правни работи и човечки ресурси и Сектор
за маркетинг и промоција.
- ЈРП МРТ нема донесено процедура за магацинско работење која ќе ги
регулира активностите поврзани со процесот на прием, издавање,
евидентирање, трошење и следење на залихите на суровини и материјали
поради што постои ризик од слабости во управувањето со истите. Кон ова се
надоврзува и фактот дека работите од областа на магацинското работење му
се доверени на референт во одделението за јавни набавки, поради што
постои ризик од несоодветна поделба на должностите и одговорностите
меѓу вработените.
Наведените состојби не се во согласност со Стандардите за внатрешна
контрола во јавниот сектор (Стандардот 12 – Процедури, Стандард 13 – Поделба
на должностите и Стандард 14 – Надзор) со кои се утврдени барањата за
воспоставување на ефикасен систем на внатрешни контроли за управување со
ризикот, донесување на пишани процедури за клучните економски операции
и воспоставување на надзор над преземените активности заради ефикасно
остварување на целите на ЈРП МРТ.
Препорака
Надлежните органи за управување и раководење да преземат мерки и
активности за:
- разгледување на можностите за ресертификација и имплементирање на
ефикасен систем за управување со квалитет во деловните процеси на ЈРП
МРТ;
- обезбедување соодветна поделба на надлежностите за значајните фази на
определени операции или активности и
- изработка и донесување на акт со која ќе се регулираат условите и начинот
на прием, издавање, евидентирање, трошење и следење на залихите на
суровини и материјали на секое ниво на одговорност и обезбедување
услови за негова имплементација.

3

Годишен план за вработување на ЈРП МРТ бр.04-4550/4 од 05.10.2021 година и негова измена бр.034550/5 од 05.10.2021 година.
4

Мислење од МИОА за Годишен план за вработување на ЈРП МРТ бр.03-4550/10 од 15.11.2021 година.

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

Овластен државен ревизор
_______________________
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4.2. Усогласеност со закони и прописи
4.2.1.

Статутот на ЈРП МРТ5 претставува основен општ акт со којшто покрај другите
прашања се уредуваат дејноста, планирањето на работата и развојот на
претпријатието, донесувањето на општи и други акти, работењето и
надлежностите на органите во ЈРП МРТ и обезбедување на транспарентност
во работата. Од спроведената анализа на донесени општи и поединечни акти
согласно Статутот и ЗААВМУ ревизијата ги утврди следниве состојби:
 Не е донесена стратегија за развој за пет години, вклучувајќи ја 2020
година, како што е уредено со член 106 точка (1) од ЗААВМУ и член 66 став
1 од Статутот, поради што не се утврдени долгорочните цели и политики за
развој на ЈРП МРТ. Стратегијата истовремено треба да содржи годишни
планови за имплементација и истите треба да се ревидираат секоја година
врз основа на анализа за нејзиното спроведување. Во март 2021 година,
Програмскиот совет на ЈРП МРТ донел Стратегија за развој за период 2021
– 2025 година, но не и годишни планови за 2021 и 2022 година за нејзина
имплементација.
 Директорот на ЈРП МРТ не предложил, поради што Програмскиот совет не
усвоил Програма за развој на ЈРП МРТ, со која треба да се определи начинот
и постапките за примена на новите технологии во програмите и
програмските сервиси, што не е во согласност со член 132 точка (1) алинеја
6 од ЗААВМУ и член 68 од Статутот. Наведеното има влијание на развојот
на ЈРП МРТ во делот на примената на нови технологиите во дејноста.
Надлежните лица во ЈРП МРТ информираа дека Програмата за развој по
својата содржина е составен дел на Стратегија за развој за период 2021 –
2025 година и според нив потребни се измени во законската регулатива и
Статутот на претпријатието во однос на обврската од нејзино донесување.
 Изготвен е нацрт Правилник за општите правила за програмските и
професионалните стандарди во ЈРП МРТ, но истиот не е усвоен од страна
на Програмскиот совет со образложение дека неговата имплементација би
имала финансиски импликации врз работењето на претпријатието. Оваа
состојба не е во согласност со член 124 точка (1) алинеја 9 од ЗААВМУ и член
37 став 1 алинеја 9 од Статутот, поради што недостасуваат пропишани
норми за професионално информирање.
 Од страна на Програмскиот совет не е донесен Правилник за авторски,
изведувачки и сродни права и надоместоци, како што е уредено со член 74
алинеја 8 од Статутот, поради што со посебен акт не се пропишани начинот
на остварување и заштитата на авторските, изведувачките и сродните
права и надоместоците по тие основи.
Надлежните лица во ЈРП МРТ информираа дека обврската од донесување

5

Статут бр. 01-4454/2 од 16.08.2019 и Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот бр. 014979/3 од 13.11.2020 година
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на наведениот Правилник е на ААВМУ и според нив потребни се измени во
Статутот на претпријатието во однос на обврската од негово донесување.
 Извештајот за реализација на програмата за работа за 2020 година, кој е
составен дел на Годишниот извештај за работа за претходната година, е
доставен на разгледување до Собранието на РСМ, но истиот не е усвоен од
Програмскиот совет на ЈРП МРТ, што не е во согласност со член 106 точка
(5) алинеја 1 од ЗААВМУ и член 37 став 1 алинеја 7 од Статутот.
Недонесувањето на наведените стратешки, плански, програмски и
подзаконските акти може да влијае при планирање на развојот и работењето
на ЈРП МРТ да не се утврдени годишните цели и насоки за работа, поради што
постои можност од несоодветно и неквалитетно функционирање на јавниот
радиодифузен сервис.
Препорака
Надлежните органи на управување и раководење да преземат мерки и
активности за:
- обезбедување услови за имплементирање на Стратегијата за развој, преку
донесување на годишни планови за нејзина реализација, кои редовно
треба да се ажурираат;
- разгледување на потребите од донесување и имплементација на Програма
за развој на ЈРП МРТ и Правилник за авторски, изведувачки и сродни права
и надоместоци, како и потребите од измена на законската и подзаконската
регулатива која ги уредува овие прашања;
- донесување на Правилник за општите правила за програмските и
професионалните стандарди во ЈРП МРТ и
- запазување на постапката која се однесува на усвојување на изготвениот
Годишен извештај за реализација на програмата за работа од страна на
Програмскиот совет.
4.2.2. Во април 2020 година, од страна на Програмскиот совет, донесени се актите за
внатрешна организација и систематизација на работни места во ЈРП МРТ6, за
кои е добиена согласност од страна на МИОА7. Со увид во нивната содржина ги
констатиравме следниве слабости:
- во рамки на актот за систематизацијата, во Секторот за финансиско
работење, систематизирано е Одделение за радиодифузна такса, кое е
пополнето со 5 вработени лица. Согласно измените на ЗААВМУ, укината е
обврската за плаќање на радиодифузна такса, при што дел од работните
задачи кои се наведени во актот за систематизацијата се неприменливи и
6

Правилник за внатрешна организација на ЈРП Македонска радиотелевизија број 01-2083/3 од
24.04.2020 година и Правилник за систематизација на работните места на ЈРП Македонска
радиотелевизија број 01-2083/4 од 24.04.2020 година.
7

бр.03-2083/11 од 29.04.2020 година
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- во Правилникот за систематизација на работните места во ЈРП МРТ, кај
поголемиот дел од работните позиции на даватели на услуги и помошно –
технички лица, не е прецизиран конкретен вид на образование, односно се
наведува само средно/високо, што е спротивно на член 17 од Правилникот
за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна
организација и систематизација на работните места, како и содржината на
функционалната анализа на институциите на јавниот сектор8 и член 19
став 2 од ЗРО.
Несоодветниот опис на работните задачи по работни места во актот за
систематизација, како и недостатокот на барања за конкретен вид на стручна
подготовка за дел од работните места може да допринесе за пополнување на
работните места со кадар кој нема квалификации и знаења од областа која се
бара за работното место.
Препорака
Органите на управување и раководење да преземат мерки и активности за
прилагодување на работните задачи и прецизирање на барањата за
образование во актот за систематизацијата во согласност со надлежностите
и активностите кои се вршат во субјектот.
4.2.3. На крајот на 2020 година, ЈРП МРТ има 713 вработени од кои 87% се даватели на
јавни услуги и помошно технички лица и за нивниот работен однос се
применуваат одредбите од Законот за јавните претпријатија, Законот за
вработени во јавен сектор, Законот за работните односи и колективните
договори. Вработените во ЈРП МРТ кои имаат статус на административни
службеници претставуваат 13% од вкупниот број на вработени и за нивниот
работен однос се применуваат одредбите од Законот за административните
службеници и колективните договори.
Од извршениот увид во документацијата поврзана со пресметката и исплатата
на плата на вработените, ревизијата ги констатира следниве состојби:
- начинот на пресметка и исплата на плата е уреден со Колективниот
договор на ЈРП МРТ и Правилникот за исплата на плати и надоместоци на
плати во ЈРП МРТ9. Со ревизијата констатиравме дека во наведените акти,
за пресметка на платата на административните службеници утврдени се
коефициенти на сложеност, што не е во согласност со член 87 од Законот
за административни службеници во делот на елементите кои ја

8

Правилник за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и
систематизација на работните места, како и содржината на функционалната анализа на институциите
на јавниот сектор (Сл. весник на РМ бр. 11/2015 година).
9
бр. 01-4455/2 од 16.08.2019 година
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сочинуваат основната компонента на плата за административните
службеници, која треба да биде изразена во бодови;
- висината на вредноста на коефициентот е еднаква со нето износот на
минималната плата во РСМ10, што не соодветствува со воспоставениот
начин на пресметка и исплата на бруто платите на работниците во РСМ,
односно не е во согласност со член 3 од Законот за исплата на платите во
РСМ11 и член 1 од Правилникот за начинот на утврдување на износот на
средствата за исплата на плати, составување и доставување на
пресметките до Министерството за финансии - Управа за јавни приходи 12;
- вредноста на коефициентот на сложеност е утврдена со Колективниот
договор на ЈРП МРТ и истата е променлива врз основа на одлука донесена
од Програмскиот совет или при промена на Колективниот договор. Во член
11 став 1 точка 6 и член 37 - ц од Законот за јавните претпријатија, е утврдено
дека „основната плата и додатоците на плата во јавното претпријатие ги
утврдува Управниот одбор, по добиена согласност од основачот на јавното
претпријатие, а вредноста на бодот на основната плата ја утврдува
директорот на јавното претпријатие‘‘. Во член 88 од Законот за
административни службеници, е уредено дека „вредноста на бодот за
пресметување на платите на административните службеници се утврдува
секоја година со одлука на Владата на РСМ‘‘. Горенаведеното укажува дека
начинот на пресметка на платата, утврдена во Колективниот договор, не е
усогласена со одредбите од Законот за јавните претпријатија и Законот за
административни службеници односно, вредноста на бодот на основната
плата не ја утврдува директорот за давателите на јавни услуги и помошно
технички лица и Владата на РСМ за административните службеници. Исто
така, за основната плата и додатоците на плата кај даватели на јавни
услуги и помошно технички лица не се бара одобрение од основачот Собранието на РСМ.
Со Измена на Колективниот договор, во месец септември 2020 година
утврдено е со секое зголемување на минималната плата, вредноста на
коефициентот да се зголемува за 40% од износот на разликата од порастот
на минималната плата;
- во Колективниот договор и Правилникот за исплата на плати и
надоместоци на плати во ЈРП МРТ, на вработените кои што се на исто ниво,
утврдени се различни коефициенти, поради што им се исплатува различна
плата иако согласно Законот за јавните претпријатија, Законот за
административни службеници и Законот за работни односи, платата на
10

Од месец јули 2019 година до август 2020 година, пресметковната вредност на коефициентот
изнесува 12.508 денари, а од септември 2020 година изнесува 14.934 денари.
11
„Сл. весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05,121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12,
145/12, 170/13, 139/14 и 147/15 и „Сл. весник на РСМ“ бр. 202/19
12
„Сл. весник на РМ” бр. 08/2009 година
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исто ниво треба да биде еднаква, односно условите се утврдени за секое
поединечно работно место. Оваа состојба има за ефект субјективен
пристап при утврдувањето на висината на платата;
- со извршениот увид во дел од персоналните досиеја на раководните органи
и вработените во ЈРП МРТ, кај некои од нив утврдивме дека истите се
некомплетни, т.е. недостасува документација за докажување на општите
услови утврдени со законската регулатива13, доказ за работно искуство,
како и доказ за општите и посебните работни компетенции за соодветното
работно место (знаење, вештини и способности за извршување на
работата). Кај дел од нив, документацијата за завршено образование е
фотокопија, без заверка на нотар и
-

на вработените кои што се категоризирани како даватели на услуги
(новинари, режисери, сниматели), како и помошно – техничките лица, кои
едновремено земаат работна успешност како дел од плата, не е извршено
оценување во 2020 година, што не е во согласност со член 7 од Законот за
вработените во јавниот сектор и 37-п од Законот за јавните претпријатија,
согласно кои вработените со наведениот статус задолжително се
оценуваат еднаш годишно. Истакнуваме дека во ноември 2018 година
донесен е Правилник за критериуми за спроведување на оценувањето на
давателите на јавни услуги и мерките за одличен и слаб ефект14, кој што не
е во примена.

Недостатоците констатирани во делот на интерните акти за пресметка на
плата доведуваат до неправилна пресметка и исплата на плата на вработените
во јавното претпријатие и отстапување на платите согласно важечката
законска регулатива.
Некомплетните досиеја и неспроведеното оценување на дел од вработените
може да влијае на пополнувањето на одредени работни места со стручен кадар
и на квалитетот на извршување на работните задачи.
Препорака
Надлежните органи на управување и раководење со претпријатието да
преземат мерки и активности за :
- усогласување на Колективниот договор и Правилникот за исплата на
плати и надоместоци на плати со важечките законски прописи, во делот на
вреднувањето на основната плата и истите да бидат одобрени од страна на
основачот – Собрание на РСМ;
13

Општи услови утврдени со Законската регулатива меѓу другото се да: е државјанин на РСМ, има
општа здравствена способност за работното место и со правосилна судска пресуда да не му е изречена
казна забрана на вршење професија, дејност или должност.
14
Правилник за критериуми за спроведување на оценувањето на давателите на јавни услуги и мерките
за одличен и слаб ефект бр.01-5998/2 од 16.11.2018 година.
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- да се изврши комплетирање на персоналните досиеја на вработените со
потребната документација која се бара за соодветното работно место;
- оценување на давателите на услуги во ЈРП МРТ со примена на
Правилникот за критериуми за спроведување на оценувањето на
давателите на јавни услуги и мерките за одличен и слаб ефект и
- донесување на интерен акт за начинот на оценување на помошно –
техничките лица и негова практична примена.
4.2.4. Согласно член 31 од ЗЈВФК15 пропишана е обврската на раководителот на
субјектот од јавниот сектор за основање единица за внатрешна ревизија и
критериумите врз основа на кои истата треба да се основа. Во наведениот член
предвидено е дека, единица за внатрешна ревизија со најмалку три внатрешни
ревизори и раководител се формира доколку просечниот финансиски план на
субјектот во последните три години изнесувал најмалку 500 милиони денари.
Иако ЈРП МРТ го исполнува наведениот законски критериум и во актот за
систематизација има предвидено сектор за внатрешна ревизија со две
одделенија, работните места се непополнети. Оттука, ревизијата констатира
дека во периодот предмет на ревизија не се вршени активности од областа на
внатрешната ревизија. Ова состојбата е констатирана и во Конечниот извештај
на овластениот ревизор за 2017 година.
Имајќи ја во предвид значајноста и сложеноста на ЈРП МРТ како правен субјект
кој врши дејност од јавен интерес, невоспоставување и соодветно екипирање
на единица за внатрешна ревизија, може да влијае врз работењето на
претпријатието во насока на исполнување на неговите цели и подобрување на
ефективноста во процесите на управувањето со ризиците, контролата и
управувањето.
Препорака
Надлежните органи за управување и раководење да преземат мерки и
активности за воспоставување и екипирање на единица за внатрешна
ревизија.
4.3. Финансиски извештаи
4.3.1. ЈРП МРТ Скопје е основано со Закон за основање на јавно претпријатие
македонска радио – телевизија16, донесен од страна на Собранието на РМ и
претставува правен следбеник на јавното радиодифузно претпријатие
Македонска радио телевизија, организирано со Одлука17 на Собранието на

15

Службен весник на РМ бр. 90/2009, 188/2013 и 192/2015

16

Сл. Весник на РМ бр. 6/98
Одлука за организирање на работната организација Радио – телевизија Скопје како јавно
претпријатие бр. 22-1114/1 од 22.03.1990 година (Сл. весник на СРМ бр. 10)
17
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СРМ.
Во деловните книги на ЈРП МРТ основната главнина е евидентирана во износ
од 421.155 илјади денари, но истата не е запишана во единствениот Трговски
регистар и регистарот на други правни лица при Централниот регистар на
РСМ, како што е уредено со член 298 став 1 точка 3 од ЗТД. Според податоците
од издаденото Решение18 од трговскиот регистар на Основен суд Скопје 1 и
според потврдата за тековната состојба на субјектот од Централниот регистар
на РСМ од 2021 година, основач/сопственик на ЈРП МРТ е Собранието на РСМ,
при што во документот не се наведени вложените средства во субјектот.
Отсуството на податоци од Централен регистар на РСМ кој претставува
централна информативна база на правни и друг вид релевантни податоци, не
овозможуваат да се потврди точноста, реалноста и објективноста на
искажаниот износ на основната главнина во финансискиот извештај Билансот на состојба на ден 31.12.2020 година. Оваа забелешка била
констатирана и во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за
2017 година и била дадена препорака, по која раководството на ЈРП МРТ
започнало активности. Имено, во март 2019 година бил доставен Допис 19 до
Собрание на РСМ за преземање на мерки и активности за утврдувањето на
основачкиот влог на ЈРП МРТ и негово впишување во Централен регистар на
РСМ, а откако не бил постигнат напредок во февруари 2020 година испратена
е Ургенција за утврдување на видот и износот на основачкиот влог на ЈРП МРТ
Скопје20. Од воспоставената комуникација, добиен е одговор21 со кој се укажува
дека Собранието на РСМ не располага со податоци врз основа на кои може да
донесе одлука со која ќе се утврди видот и износот на основачкиот влог на ЈРП
МРТ, особено поради тоа што е поминат долг временски период од неговото
основање, а решавање на наведениот проблем бара вклучување на повеќе
институции. Во јануари 2021 година повторно бил доставен допис 22 со барање
до Собранието на РСМ да донесе Одлука за утврдување на видот и износот на
основачкиот влог на ЈРП МРТ, што укажува на подготвеноста на
претпријатието да соработува со надлежните интерни сектори во Собранието
на РСМ и надворешни органи и институции за упис на вредноста на основна
главнина во регистарот.
Наведената состојба не е во согласност со член 472 став 4 од ЗТД со кој е
пропишано дека трговските книги се водат врз основа на веродостојни
сметководствени документи.

18

Решение Трег. бр. 2128/2000 од 01.06.2000 година
Допис бр.03-1867/1 од 28.03.2019 година
20
Ургенција за утврдување на видот и износот на основачкиот влог на ЈРП МРТ Скопје бр.03-948/1 од
05.02.2020 година
21
Одговор бр.08-1179/2 од 17.02.2020 година
22
Допис бр.02-311/1 од 25.01.2021 година
19
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Препорака
Надлежните органи за управување и раководење, да продолжат со
преземените активности за утврдување на објективна вредноста на
основачкиот влог и негов упис во единствениот Трговски регистар и
регистарот на други правни лица при Централниот регистар на РСМ .
4.3.2. ЈРП МРТ Скопје има обврска најмалку еднаш годишно да изврши попис на
средствата и обврските и да ја усогласи нивната сметководствена со
фактичката состојба утврдена со пописот. За вршењето на пописот во 2020
година донесена е Одлука за формирање комисии за попис, со која е
формирана Централна пописна комисија и поединечни пописни комисии. За
успешно и целосно извршување на пописот, Централната пописна комисија
има донесено Упатство за подготовка и извршување на попис на имотот,
побарувањата и обврските23. По завршениот попис врз основа на поединечните
извештаи изготвен е Извештај за извршен редовен годишен попис од
Централната пописна комисија со состојба 31.12.2020 година, кој со Одлука 24 е
усвоен од Програмски совет. Со извршената ревизија на презентираниот
пописен материјал, констатирани се наведените состојби:
- извештајот од Централната пописна комисија во својот состав ги содржи и
извештаите од поединечните пописни комисии, со податоци за вредноста на
средствата кои треба да се расходуваат, како и податоци за кусоците.
Извештаите не содржат податоци за: преглед на материјални (физички) и
вредносни разлики меѓу фактичката и сметководствената состојба,
причините за разликите и забелешки и објаснувања во врска со утврдени
разлики дадени од лицата кои ракуваат со средствата, како што е
предвидено во член 12 од „Правилникот за начинот за вршење на попис на
средствата и обврските и усогласување на сметководствената со
фактичката состојба утврдена со пописот‘‘;
- пописните комисии за извршување на пописот немаат изработено план за
работа, што не е во согласност со член 10 став 1 од Правилникот;
- со исклучок на материјалите средства и залихите на кои е извршен попис,
како и паричните средства, побарувањата од купувачите, краткорочните
обврски спрема добавувачите и обврските за даноци, придонеси и други
давачки на кои е извршен попис, но истиот не е сеопфатен и целосен, на
останатите средства и извори25 не е извршен попис, само во извештајот е
23

Упатство за подготовка и извршување на попис на имотот, побарувањата и обврските на ЈРП МРТ со
состојба на 31.12.2020 година бр.02-4667/8 од 07.12.2020 година
24
Одлука за усвојување на извештајот за извршениот редовен годишен попис на средствата и изворите
на средствата во ЈРП МРТ со состојба на 31.12.2020 година бр.02-1012/3 од 02.03.2021 година
25
Нематеријални средства, долгорочни финансиски средства, побарувања од поврзани друштва,
побарувања од државни органи и институции, побарувања од вработени, останати побарувања, АВР,
краткорочни обврски спрема поврзани друштва, обврски спрема вработени, останати краткорочни
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-

-

-

-

констатирана нивната состојба на крајот на 2020 година. Поради тоа не е
направено усогласување на нивната сметководствена со фактичката
состојба утврдена со пописот како што е уредено со член 3 и 4 од
Правилникот.
ЈРП МРТ Скопје во интерното Упатство го нема утврдено начинот на попис
на аудио и аудиовизуелни дела, кои одговараат на специфичностите на
неговата дејност и на карактеристиките на средствата кои се предмет на
попис, како што е уредено со член 5 од Правилникот;
при извршен попис на средствата, пописните листи најчесто не се составени
според аналитичките сметки на кои се евидентирани, во нив се утврдени
фактичките количини, но не и вредносните показатели поединечно за
средствата, што не е во согласност со член 10 став 4 и став 5 од Правилникот;
во пописните листи недостасуваат податоци за сметководствената
материјална состојба на средствата, утврдените разлики во бројот
(количината) меѓу сметководствената и фактичката состојба на
средства, како и податоци за утврдените вредносните разлики меѓу
сметководствената и фактичката состојба на средства и обврските, што не е
согласно член 11 од Правилникот и
дел од пописните листи и извештаите на пописни комисии не се потпишани
од сите членовите на пописната комисија, што не е во согласност со член 11
став 10 од Правилникот.

Горенаведениот начин на вршење попис не е во согласност со член 473 став 1 од
ЗТД и истиот не обезбедува целосно усогласување на сметководствената
состојба на средствата и обврските со фактичка состојба утврдена со пописот
што влијае врз реално и објективно искажување на податоците во
финансискиот извештај - Биланс на состојба на ден 31 декември како и на
квалитетот на информациите кои ги дава истиот.
Препорака
Надлежните органи за управување и раководење да ги преземат следните
мерки:
- извештајот на Централната и поединечните пописни комисии да ги
содржат сите податоци кои се предвидени со Правилникот;
- пописни комисии пред започнување на пописните активности да изготват
план;
- Упатство за подготовка и извршување на попис на имотот, побарувањата и
обврските да се дополни со одредби кои го уредуваат начинот на попис на
средствата кои претставуваат специфичност на дејноста на јавното
претпријатие;
обврски и краткорочни резервирања, краткорочни финансиски средства, долгорочни резервирања,
долгорочни обврски, ПВР и основна главнина.
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- при вршење на попис да бидат опфатени сите средства и обврски, за сите
поединечно да се изготват пописни листи според аналитички сметки во
сметководствената евиденција, таму каде е потребно да се внесат
податоци кои поблиску го опишуваат средството;
- во пописните листи покрај количините да се внесат и фактичките
вредности поединечно за секое средство и обврска, како услов за
усогласување на фактичката со сметководствената состојба и
- пописните листи да бидат потпишани од членовите на пописната
комисија.
4.3.3. Програмскиот совет на ЈРП МРТ Скопје со донесување на Одлуката за
усвојување на извештајот за извршениот редовен годишен попис, го
прифатил и предлогот на пописните комисии за расход на постојани
средства, со набавна и отпишана вредност од 13.806 илјади денари и ситен
инвентар, ХТЗ опрема и автогуми во употреба со вредност од 726 илјади
денари, кои поради дотраеност, неупотребливост или технолошка
застареност повеќе не се користат. При тоа Програмскиот совет донел одлука
за начинот и постапката која треба да се примени за целосно расчистување
на утврдениот расход, задолжувајќи го директорот на ЈРП МРТ Скопје да
формира комисија, која ќе има задача да ги евидентира и да констатира дека
расходуваните средства постојат, како и истите да ги собере и смести во
соодветен магацински простор.
Со ревизијата констатиравме дека не се преземени натамошни мерки за
постапување по одлуката на Програмскиот совет, при што дел од
расходуваните средства сеуште се во магацинскиот простор во зградата на
ЈРП МРТ Скопје, а дел останале кај ракувачите кои се задолжени. Утврдениот
расход од извршениот попис во 2018, 2019 и 2020 година нема сегашна
вредност, а неговата набавна вредност износува 23.648 илјади денари. Поради
непреземени активности, дел од опремата и ситниот инвентар се расходуваат
двапати или се случува еднаш средството да е расход, а друг пат да се појави
како кусок или вишок.
Ваквиот начин на постапување не е во согласност со член 42 став 3, 4 и 5 од
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост и точка V од Одлука за усвојување на
извештајот за извршениот годишен попис и има влијание на реално и
објективно искажување на податоците во финансискиот извештај - биланс на
состојба на ден 31 декември 2020 година и на квалитетот на информациите
кои ги дава истиот.
Препорака
Надлежните органи за управување и раководење да преземат мерки и
активности за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад на оние движни ствари за кои при вршењето на попис
Ревизорски тим:
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на средствата е утврдено дека се дотраени, неупотребливи или технолошки
застарени, поради што не се користат, но и не може да се продадат или
разменат. Наведените активности да ги спроведат во согласност со
постапката која е уредена со законската регулатива, а по претходно
обезбедена согласност од Собранието на РСМ. По нивното физичко
отстранување, надлежните лица кои ги водат деловните книги, врз основа на
изготвени записници за примопредавање, истите да ги отстранат од
сметководствената евиденција.
4.3.4. Во деловните книги на ЈРП МРТ на крајот на годината искажана е залиха на
суровини, материјали, резервни делови и ситен инвентар во износ од 7.878
илјади денари. Со извршената ревизија констатиравме дека во согласност со
МСС 2 – Залихи, ЈРП МРТ во 2018 година има донесено Правилник за примена
на сметководствени политики26, согласно кој за залихите утврдена е политика
за нивна процена.
Со ревизијата констатиравме дека дел од залихата, т.н. „технички материјал‘‘,
иако е вградена, сеуште е присутна во материјалната и финансиската
евиденција, при што не е признат расход во износ од 2.154 илјади денари.
Имено, поради непостоење на пишана процедура и соодветно задолжено лице
за магацинско работење не се преземените мерки и активности за правилно
сметководствено евидентирање на трансакциите поврзани со залихата на
суровини, материјали, резервни делови и ситен инвентар, односно спроведено
е погрешно материјално задолжување и раздолжување на истите.
Наведената состојба не е во согласно МСС 2 – Залихи и член 471 став 1 и 472 став
3 од ЗТД и придонесува да се нема точен увид во нивната состојба, а
истовремено има влијание на реално и објективно искажување на залихите во
билансот на состојбата на ден 31.12.2020 година, како и на расходите во
Билансот на успех за таа година.
Во јануари 2022 година од страна на надлежните лица доставено е спроведено
корективно книжење27, со што извршено е евидентирање на дополнително
утврдени расходи од претходни години и намалување на залихите, кое ќе има
влијание на финансиските извештаи за 2022 година и резултатот од
работењето за таа година.
Препорака
Надлежните органи за управување и раководење да преземат активности за
воведување на целосна и точна сметководствена и материјална евиденција
при приемот и издавањето на залихите.
4.3.5. Во деловните книги и финансиските извештаи на ЈРП МРТ на крајот на 2020
година искажана е состојба на Побарувања од купувачи во земјата и странство
26

Правилник за примена на сметководствени политики број 01-6546/2 од 28.12.2018 година

27

налог за книжења број 00001/22 од 31.01.2022 година
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во вкупен износ од 2.131.257 илјади денари. Со анализа на побарувањата
констатиравме дека 98% од нив се однесуваат на побарувања од купувачи во
земјата (2.091.011 илјади денари), додека 40.246 илјади денари се побарувања од
купувачите во странство.
Најголем дел од побарувањата во земјата или 2.033.405 илјади денари се
побарувања за неплатена радиодифузна такса, истите се постари од 3 години
за нивната наплата е задолжена УЈП. Останатиот износ од 57.606 илјади денари
се побарувања од купувачи по различни основи, при што според
информациите од субјектот предмет на ревизија за 84% од нив или за
побарувања во износ од 48.384 илјади денари покренати се судски постапки.
На следниот графикон прикажана е старосната структура на тужени
побарувања од купувачите во земјата до 2020 година распределена на пет
годишни периоди, искажани во илјади денари.
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Графикон бр.1 – Старосна структура на тужени побарувања во земјата

Од графичкиот приказ се воочува дека 94% од тужените побарувања се постари
од 5 години, додека 6% се побарувања до 5 години.
Побарувања од купувачи во странство се во износ од 40.246 илјади денари, од
кои тужен е само еден комитент со побарување од 35.082 илјада денари што
претставува 87% од вкупните побарувања. Останатите побарувања во износ од
5.164 илјади денари се постари од 3 години и за нив не е поведена судска
постапка.
Со извршениот детален увид во документите за евидентираните побарувања
ревизијата констатира дека ЈРП МРТ располага со податоци за нивна старосна
структура, меѓутоа не располага со конкретни податоци за тужените
побарувања постари од пет години, односно дали во законските рокови се
преземени мерки за нивно утужување, дали некои од искажаните побарувања
се од правни лица кои се наоѓаат во постапка на стечај или ликвидација за кои
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не постои реален основ за наплата на овие побарувања, степенот на
завршеност на судските предметите, проценка за нивната наплатливост, како
основа за понатамошно постапување со истите. Спроведената анализа од
Одделението за правни и нормативни работи укажа дека голем дел од
предметите немаат ажурирани податоци, правните субјекти се во стечај,
ликвидирани или се изгубени/добиени судските предмети за кои не се
доставени информации за соодветно сметководствено евидентирање, што
влијае на податоците искажани во финансиските извештаи.
Поради тоа не сме во можност да потврдиме дали од страна на надлежните
органи на раководење и управување во ЈРП МРТ, пред побарувањата да бидат
вредносно усогласени биле преземени правни дејствија за нивна наплата или
надомест на штета, како што предвидува член 251 став 1 и став 2 од ЗОО.
Наплатата е неизвесна, особено за оние побарувања за кои согласно Законот
престанало правото на ЈРП МРТ да бара нивно присилно исполнување и
наплатата на истите зависи исклучиво од желбата на должникот.
Препорака
Надлежните органи за раководење и управување да воспостават ажурна
евиденција за следење на побарувањата, да ја утврдат состојбата на
побарувањата за кои постои реален основ за наплата и застарување, како и
навремено да преземат дејствија пред надлежните судови по однос на
ненаплатените побарувања од комитентите.
4.3.6. Согласно Законот за работните односи28, Колективен договор на јавното
претпријатие29 и Правилникот за плата и исплата на надоместоци на плати на
ЈРП МРТ уредено е дека платата на вработените во ЈРП МРТ е составена од
основната плата, дел од платата за работната успешност и додатоците.
4.3.6.1. Работната успешност на работникот се определува земајќи ги предвид
домаќинскиот однос, квалитетот и обемот на вршењето на работата, за
којашто работникот го склучил договорот за вработување. Обемот на
вршењето на работата треба да се определи споредувајќи ги извршените
работни задачи со утврдените норми во Правилникот за нормирање на
работните задачи, а ако такви не се утврдени, според плановите за работа,
односно потребите на процесот на работа.
Правилник за нормирање на работните задачи е донесен од страна на
Програмскиот совет во октомври 2019 година и со него се утврдени нормите
за вреднување на работните задачи и постапката за оценка на остварените
резултати по критериумот обем на извршени работни задачи. Како норма на
извршување на одделна работна задача се смета потребното работно време
за нејзино извршување вклучувајќи го и времето за подготовка.
28
29

член 105 и член 106 од Законот за работните односи
членови од 66 до 77 од Колективен договор на ЈРП МРТ
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Од извршениот увид во доставената документацијата констатиравме дека во
2020 година за работна успешност исплатени се средства во бруто износ од
5.490 илјади денари, при што ги утврдивме следните состојби:
- Правилникот за нормирање на работните задачи е наменет исклучиво за
давателите на услуги, а не за останатите категории на вработени, што ги
доведува вработените во ЈРП МРТ во нееднаква положба и
- работната успешност се исплаќа на сите категории вработени врз основа на
предлог на непосредно претпоставениот раководител, одобрен од
директорот, без да се користи Правилникот за нормирање на работни
задачи во ЈРП МРТ ниту планските документи на претпријатието. Кај
одредени предлози, надминат е пропишаниот процент по одделните
критериуми утврдени во Колективниот договор30, што може да има за
ефект субјективен пристап при исплатата на работната успешност и
неосновано исплатени средства.
Наведените состојби укажуваат на несоодветно регулирана исплата на
работна успешност, што влијае на висината на исплатените средства по тој
основ и претставува нерационално користење на јавните средства.
Препорака
Органите на управување и раководење на ЈРП МРТ да преземат мерки и
активности за објективно определување на основот за исплатата на средства
на вработените по основ на работна успешност.
4.3.6.2. Работниците имаат право на додатоци и надоместоци утврдени со закон и
колективен договор. Во однос на додатоците на плата, основната плата на
работникот се зголемува по час 31 и истите меѓусебно не се исклучуваат. Со
увид во доставената документација ревизијата ги утврди следните состојби:

-

-

начинот на пресметка на работа во смени се исплаќа во континуитет
независно дали вработениот сите работни часови ги поминал на работа во
смени, но и кога користи платен одмор или е на боледување;
„празничната прекувремена работа‘‘ и „празничната ноќна прекувремена
работа‘‘ се називи од пресметката за плата, кои се однесуваат на работа на
празници утврдени со закон и се пресметуваат како додаток на плата што
му припаѓа на работникот во тие денови кога не работи и плата за
поминатите часови на работа зголемени за 50% односно 71% (при ноќна
работа). Ваквиот начин на пресметка на додатокот за празнична работа не
е во согласност со Колективниот договор на ЈРП МРТ, со кој е пропишано

30

Работната успешност се утврдува согласно следните критериуми: Обем на извршена работа (до +10%),
Квалитет на извршена работа ( до +30%) и Домаќински однос во вршењето на работните задачи (до +10%)
31
работа во смени (турнус) = 5%; работа во поделено работно време 5%; работа во ден на неделен одмор
50%; прекувремена работа 35%; работа ноќе 35%; работа на празници определени со закон 50%; работа
на Новогодишна ноќ 100%; работа во безбедносно загрозена зона 200%.
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-

-

дека „за време на празници основната плата на работникот се зголемува
по час за 50%, односно 85% при ноќна работа‘‘, што обезбедува помали
права од оние кои се утврдени со Општиот колективен договор за јавниот
сектор. Наведените состојби во однос на процентот и терминологијата кои
се користат при пресметка на додаток на плата за работа на празник, со
решение од јануари 2022 година32 се констатирани и од страна на
Министерство за труд и социјална политика – Државен инспекторат за
труд;
не е воспоставена пракса за претходно писмено известување на
Државниот инспекторат за труд од страна на работодавачот во случај на
прекувремена, ноќна работа и празнична работа, што не е во согласност со
членовите 117 став 6, 127 став 3 и 148 став 3 од Закон за работните односи и
пресметка на боледување се врши како просек од последните 3 просечни
бруто плати исплатени на вработениот зголемени за додаток за работен
стаж, наместо просечниот месечен износ на исплатената плата на која е
платен придонесот за задолжително здравствено осигурување во
последните дванаесет месеци пред настанувањето на случајот како што е
уредено во член 16 од Законот за здравственото осигурување и член 76 од
Колективниот договор на ЈРП МРТ, што влијае на точноста на висината на
пресметаниот износ во случај на боледување.

Наведените состојби не се во согласност со законската регулатива и
интерните акти на ЈРП МРТ и имаат за ефект неточно исплатени парични
средства за додатоците на плата и надоместок за време на боледување.
Препорака
Органите на управување и раководење да преземат мерки и активности за:
- пресметката и исплатата на додатокот за работа во смени, да се исплаќаат
согласно Колективниот договор на ЈРП МРТ;
- измена на Колективниот договор на ЈРП МРТ во делот на одредбата со која
се уредува начинот на пресметка на празнична работа и негово
усогласување со Општиот колективен договор за јавен сектор во РМ;
- пресметување и исплаќање на надоместокот за време на боледувањето во
согласност со законската регулатива и колективните договори и
- редовно претходно пријавување до Државниот инспекторат за труд во
случај на планирана ноќна и прекувремена работа.
4.4. Користење на средствата согласно законските прописи
Во согласност со методата на избор на примерок во ревизијата утврдена во
МСР 530, со ревизијата беа опфатени постапки за доделување на договори за
јавни набавки согласно кои се склучени договори во 2020 година, како и во
32

Решение бр.03-192/3 од 11.01.2022 година
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претходен период и истите имаат реализација во 2020 година. Со цел да
обезбедиме разумна основа за целата популација, при тоа изземајќи ги
набавките кои не подлежат на ЗЈН, опфативме 14 набавки за кои се склучени
договори во вкупен износ од 109.790 илјади денари со вклучен ДДВ. Нивната
реализација во 2020 година изнесува 82.471 илјади денари33 што претставува
66% од вкупно преземените обврски во таа година кои подлежат на ЗЈН (125.505
илјади денари).
4.4.1. Со спроведените детални тестирања на постапките за доделување на договори
за јавни набавки утврдивме неправилности кои детално по постапки се
прикажани во Прилог бр. 1 од извештајот, а се однесуваат на:
- непрезентирани докази за начинот на определување на проценетата
вредност во Планот за јавни набавки, со кои може да се потврди дека при
нејзиното пресметување земени се во предвид пазарните услови и реалните
потреби на претпријатието како што е уредено со член 39 од ЗЈН.
Проценетата вредност се темели на историски податоци кои не се
проверени;
- тендерската документација не содржи информации во врска со
задолжителните одредби од договорот за јавна набавка што не е согласно
член 81 став 2 алинеја 8 од ЗЈН;
- не се потпишани поединечни Изјави за непостоење на судир на интереси од
сите членови на комисија, што не е согласно член 38 став 1 од ЗЈН;
- во еден случај, ЕО доставил Уверение од УЈП за платени даноци кое е
постаро од 6 месеци, но неговата понуда комисијата не ја оценила како
неприфатлива и истиот бил вклучен во евалуација на понудите;
- непотпишан Записник од отворањето на понудите од сите членови на
комисија, како што е предвидено со обрасците од Правилник за формата и
содржината на записникот од отворање на понудите34 кој е донесен согласно
член 108 од ЗЈН;
- непотпишан Извештај од спроведена постапка од сите членови на комисија
како што е предвидено со обрасците од Правилник за начинот на
пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од
спроведената постапка35, кој е донесен согласно член 111 став 5 од ЗЈН;
- известувањето за склучен договор не е објавен на ЕСЈН во рок од десет дена
по склучувањето на договорот, што не е согласно член 70 став 1 и 2 од ЗЈН и
- известувањето за реализиран договор не е објавен на ЕСЈН во рок од десет
дена од денот на целосната реализација на договорот, што не е согласно член
70 став 8 од ЗЈН.

33
34

35

Податоците за реализација на договорите се доставени од ЈРП МРТ.
Службен весник на РСМ 225/2019
Службен весник на РСМ 225/2019
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Наведените состојби укажуваат на несоодветно планирање на постапките и
определување на нивната проценета вредност, што може да предизвика
нереално утврдување на потребите од набавки, ненавремено и неефикасно
извршување на дејноста од јавен интерес. Непочитување на законските и
подзаконските одредби кои се однесуваат на точно определување на
содржината на договорот во тендерската документација, информирање за
склучен и реализиран договор и непотпишување на документацијата во
постапката, неповолно влијае на транспарентноста и одговорноста при
доделувањето на договорите.
Препорака
Надлежните органи за управување и раководење да обратат поголемо
внимание на:
- процесот на планирање на јавни набавки преку: реално согледување и
образложување на потребите од набавки и документирање на начинот на
утврдување на проценетата вредност (со определување количина и цена);
- тендерската документација да е изготвена на целосен и неутрален начин
и истата да содржи информации во врска со задолжителните одредби од
договорот за јавна набавка;
- членовите на комисијата да потпишуваат поединечни Изјави за
непостоење судир на интереси;
- во фазата на евалуација на понудите да се проверува точноста,
комплетноста

и веродостојноста на документацијата со која се

докажува/ат способноста/ите на понудувачите/подизведувачите и да се
врши елиминација на понудите кои не се валидни и се неприфатливи;
-

Записникот од отворање на понудите и Извештајот од спроведената
постапка да се потпишани од членовите на комисијата и
навремено доставување на известување за склучен и реализиран договор
до ЕСЈН.

4.4.2. Во текот на ревизијата извршен е увид во две поедноставни отворени постапки
за набавка на преведувачки услуги, при што во 2019 година склучен е договор 36
на износ од 2.700 илјади денари без вклучено ДДВ, а во 2020 година склучен е
договор37 на износ од 2.600 илјади денари без вклучено ДДВ. Во рамките на
техничката спецификација било определено да се понуди цена за превод од
петнаесет странски јазици38. Со извршената ревизија на реализацијата на
договорите и направениот увид во финансиската документација на ЈРП МРТ
констатиравме дека, најголем дел од извршените услуги или 99% се однесуваат
на направени преводи од англиски јазик за кој избраниот економски оператор
36

договор број 05-5411/11 од 12.11.2019 година
договор број 05-1095/13 од 19.03.2020 година
38
Англиски, бугарски, германски, италијански, српски, турски, француски, хрватски, шпански,
норвешки, холандски, грчки, романски, чешки и кинески
37
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во својата понуда доставил највисока цена споредено со понудената цена за
останатите странски јазици, но и во однос на понудите од другите два
економски оператори.
Наведената состојба укажуваат на неусогласеност со начелата од ЗЈН
определени со членовите 3, 4, 5, 7 и 8 и влијае на нерационално користење на
јавните средства.
Препорака
Надлежните органи за управување и раководење да осигурат дека, при
доделување на договор за јавна набавка, одбран е соодветниот вид на постапка
и истата е спроведена на начин кој овозможува целосна примена и почитување
на начелата определени со законската регулатива.
4.4.3. Во 2020 година, во деловните книги на ЈРП МРТ Скопје, евидентирани се
расходи за поштенски, телефонски и интернет услуги во вкупен износ од 8.371
илјади денари. Со ревизијата констатиравме дека кај дел од нив во износ од
4.532 илјади денари (без вклучено ДДВ) не е спроведена соодветна контрола на
цените на извршените услуги во однос на склучениот договор и не е приложена
соодветна поткрепувачка документација и тоа:
склучен е договор со национален телекомуникациски оператор39 со
вредност од 3.500 илјади денари (без вклучено ДДВ), при што набавени се
услуги за користење на видео линии во износ од 2.551 илјади денари. Со
извршениот увид во доставените фактури и склучениот договор
констатиравме дека одредбите од договорот не се прецизни за начинот на
фактурирање за извршената услуга. Имено, од страна на одговорното лице
посочено е дека при изготвување на фактурата се зема во предвид
оддалеченоста на локацијата од каде се врши преносот изразена во
километри, заедно со вклучениот попуст, но истото не e определено со
одредбите од договорот и
за извршените услуги за монтажа и демонтажа од правно лице „ТВ Сцена‘‘
ДООЕЛ Скопје, кое е основано од ЈРП МРТ, исплатени се 1.981 илјади
денари, по цени кои се утврдени во неговиот Ценовник за услуги прифатен
со Одлука40 од страна на поранешниот Деловен колегиум на МРТ. При тоа,
утврдените цени се варијабилни (од-до) без да се наведат критериуми со
кои ќе се определи точната цена за извршената услуга. Истовремено
износот на фактурите е зголемен за 15% за консултантски услуги и надзор
при изведбата и покрај тоа што со Ценовникот не е предвиден таков вид на
расход.
Наведените состојби не се во согласност со член 472 став 4 од ЗТД согласно кој
39
40

број 02-594/2 од 05.02.2020 година
Одлука за прифаќање на Ценовникот за услуги од ТВ Сцена ДООЕЛ број 02-3627/1 од 26.05.2005
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е пропишано дека деловните книги треба да се водат врз основа на
веродостојна сметководствена документација, што влијае на рационалното
користење на јавните средства.
Препорака
Надлежните лица за раководење и управување да осигурат дека договорите
кои се склучуваат содржат прецизни одредби за начинот на реализација на
набавката, фактурирањето и плаќањето на истата.
Основ за изразување на мислење
Вкупниот ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, во
точките 4.2., 4.3 и 4.4. се однесуваат на:
- недонесени стратешки, плански, програмски и подзаконски акти;
- непрецизни одредби во дел од барањата и описот на работните задачи
пропишани со актот за организација и систематизација;
- неусогласени акти за пресметка на плата со важечките законски одредби;
- не е воспоставена единица за внатрешна ревизија;
- неизвршен упис на основната главнина на претпријатието во надлежниот
регистар;
- нецелосно спроведен попис на средствата и обврските на крајот на годината;
- утврдени неправилности во износ од 2.145 илјади денари поради несоодветна
евиденција на залихи;
- невоспоставен начин на следење на преземените мерки за наплата на
побарувањата постари од пет години;
- неправилности во пресметката на работната успешност, како и во дел од
додатоците и надоместокот кој се исплаќа при боледување;
- неправилности во начинот на планирање, доделување на договорите за јавни
набавки и реализација на склучените договори.
5. Ревизорско мислење
Мислење за финансиски извештаи
Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката
4.3., финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите
материјални аспекти, финансиската состојба на Јавното радиодифузно
претпријатие “Македонска радиотелевизија Скопје” на ден 31 декември 2020 година,
како и финансиската успешност и паричните текови 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, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката
4.2. и 4.4., активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во
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финансиските извештаи на Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска
радиотелевизија Скопје”, во сите материјални аспекти, се во согласност со
релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.
6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет
6.1. Членовите на Програмскиот совет се именувани во 2014 година со Одлука41 од
Собранието на РМ и имаат мандат од 5 години како што е утврдено во член 118
став 2 од ЗААВМУ. Иако нивниот мандатот на 15.12.2019 година истекол, од
страна на Собранието на РСМ не е распишан јавен повик за избор на нови
членови на Програмскиот совет во рок од најдоцна шест месеци пред истекот на
нивниот мандат. Иако со истечен мандат, Програмскиот совет во февруари 2020
година со Одлука42 именувал членови на Надзорниот одбор. Сето наведено, од
нормативно – правен аспект ги доведува во прашање овластувањата и
вршењето на надлежностите од страна на Програмскиот совет и Надзорниот
одбор.
Ревизијата укажува дека согласно член 130 став 6 од ЗААМУ, директорот и
заменикот на директорот на ЈРП МРТ Скопје ги избира Програмскиот совет врз
основа на претходно спроведена постапка на јавен конкурс и поднесена
програма за работа за период од три години со можност за повторен
последователен избор. Раководните лица се именувани, согласно менаџерските
договори од февруари 2018 година и во текот на 2021 година нивниот мандат е
истечен. До денот вршење на ревизијата не е објавен конкурс за избор на
директор и заменик на директорот на ЈРП МРТ, бидејќи Програмскиот совет кој
треба да го распише конкурсот е со истечен мандат, што влијае вршењето на
надлежностите од областа на дејноста кои се уредени со член 132 од ЗААМУ да
е без доделено законско овластување.
За целосно, континуирано и законско работење на ЈРП МРТ, укажуваме на
потребата Собранието на РСМ да изврши именување на членови на
Програмскиот совет, кој согласно утврдени надлежности по член 124 став 1
алинеја 5 од ЗААМУ би извршил избор на Надзорен одбор, директор и заменик
на директорот на ЈРП МРТ.
6.2. Со измена на член 69 од Колективниот договор на ЈРП МРТ, се воведуваат
коефициентите на сложеност за директорот и заменик директорот, поради што
во октомври 2020 година потпишани се договори за изменување и дополнување
на нивните менаџерски договори.
Горенаведеното не е во согласност со членовите 2 и 5 од Колективниот договор,
каде директорот претставува овластено лице согласно закон, кое ја претставува
ЈРП МРТ и е една од засегнатите страни во Колективниот договор заедно со
претседателот на Синдикалната организација при ЈРП МРТ и вработените.
41
42

Одлука за именување на членови на ПС на МРТ број 07-4684/1 од 15.12.2014 година
Одлука за именување на членови на НО на ЈРП МРТ број 02-1007/3 од 05.02.2020 година
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Сметаме за потребно да укажеме дека вклучувањето на директорот и заменик
на директорот во иста група со вработените може да ја доведе во прашање
нивната независност и објективност при донесувањето на одлуки и да
предизвика судир на интереси кога тие одлуки се однесуваат на одредбите од
Колективниот договор, а воедно може да претставува ограничувачки фактор
при функционирање на Синдикалната организација при ЈРП МРТ. Од тие
причини сметаме дека раководните органи треба да се изземат од одредбите за
исплата на плата во Колективниот договор.
6.3. Од доставените информации и направените анализи за активните судски
постапки кои се започнати во последните 5 години, констатиравме дека ЈРП
МРТ пред надлежните судови се јавува во својство на тужител или тужена
странка во вкупно 27 судски предмети и тоа:

- во својство на тужител, ЈРП МРТ се јавува во 16 предмети по кои вкупните

побарувања изнесуваат 35.504 илјади денари. Најголемите дел од нив или
24.109 илјади денари од вкупното побарување се водат за неподмирен долг,
11.304 илјади денари се однесуваат на стекнување без основ, додека
останатите се по други основи.
- во својство на тужена странка, ЈРП МРТ се јавува во 11 предмети по кои
долгот изнесува вкупно 54.979 илјади денари. Најголем дел од вредноста на
тужбеното барање се однесува на неподмирен долг во износ од 50.859 илјади
денари, 4.081 илјади денари се однесуваат на работни спорови, неисплатен
авторски хонорар и повреда на авторско право и останатиот дел е по други
основи.
За наведените судски постапки кои се уште се водат пред надлежните судови
и до денот на ревизијата конечниот исход не е познат, постои неизвесност во
однос на финансиските импликации кои тие ќе ги предизвикаат врз
работењето на претпријатието.
6.4.

Сметаме за потребно да ги истакнеме состојбите во однос на преземените
обврските спрема добавувачите во земјата и странство, како и обврските по
земени краткорочни и долгорочни кредити во земјата и странство.

6.4.1. Врз основа на спроведена анализа со состојба на 31.12.2020 година
констатиравме дека обврските спрема добавувачите во земјата и странство
изнесуваат 61.039 илјади денари и истите се помали за 54% во однос на
претходната година и за 82% во однос на 2016 година. Континуирано
намалување на износот на вкупните обврски е резултат на преземените
активности за подмирување на заостанатиот долг, но и навремено
сервисирање на тековните обврски согласно однапред предвидениот прилив
на средства кој ЈРП МРТ го добива од МИОА, за разлика од претходниот период
(пред 2018 година) кога финансирањето на јавниот радиодифузен сервис било
со средства од наплатената радиодифузна такса.
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На следниот графикон прикажани се обврските на ЈРП МРТ во земјата и
странство во периодот од 2016 до 2020 година изразени во илјади денари.
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Графикон бр.3 - Обврски спрема добавувачите
во земјата и странство во период од 2016 до 2020 година
Од графичкиот приказ се забележува тренд на намалување на обврските
спрема добавувачите во земјата и странство во 2020 година во однос на
обврските во период 2016 и 2017 година.
6.4.2. За градежен објект, зграда на РТВ-дом, евидентирана во ИЛ бр.9157 со сегашна
вредност од 65.952 илјади денари, АКН по службена должност донела потврда
за исправка на грешка43, со која согласно решение44 и одлуки на Владата на РМ
е одземено право на користење/сопственост на земјиште и објектите на ЈРП
МРТ, при што како сопственик на објектите се запишува РМ.
По овие промени во АКН, со одлуки на Владата на РМ недвижностите се даваат
на користење на државни органи и институции и покрај тоа што ЈРП МРТ е
задолжена да го плати долгот по основ на не сервисирани кредитни обврски за
изградба на РТВ-домот (зграда 1, 2 и 3), за кои во периодот од 1982 – 1984 година,
Радио Телевизија Скопје има склучено договори за одобрување на девизни
инвестициони кредити од Париски и Лондонски клуб на доверители.
Со одлука45 на Владата на РМ, усвоен е делбениот биланс за поделба на имотот,
средствата, правата и обврските на поранешното ЈРП “Македонска
радиотелевизија” на новооснованите ЈРП МРТ и ЈП МРД со состојба на 31.12.1998
година при што ЈРП МРТ го презела долгот по основ на кредитните обврски за
Париски и Лондонски клуб на доверители во вкупен износ од 134.407 илјади
43

Потврда за исправка на грешка бр.1121-2286/2015 од 06.02.2015 година
Решение ДН бр. 7055 од 03.06.1994 година
45
Одлука на Владата на РМ бр.23-5741/1 од 29.12.2003 година (Сл. Весник на РМ бр.84/2003)
44
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денари. Овие обврските, се платени од Министерството за финансии во 2006 и
2007 година, при што во декември 2011 година донесена е Одлука46 на Владата
на РМ, со која се врши отпишување на побарувањата на Министерство за
финансии од ЈРП МРТ во износ од 154.374 илјади денари. Во јуни 2012 година, со
донесување на нова Одлука47 престанала да важи одлуката за отпис на
побарувањата. На барање на Министерството на финансии, склучен е договор 48
за регулирање на вкупно достасани побарувања во износ од 163.555 илјади
денари. Согласно договорот, МРТ има обврска да го отплати главниот долг, во
рок од 11 години, со вклучен грејс период од 3 години, на 96 еднакви месечни
рати, со тоа што првата рата доспева на 01.08.2013 година, а завршува со
последна рата на 01.07.2024 година.
Поради неможноста да ги сервисира своите обврски, Министерство за
финансии бара по судски пат наплата на кредитни обврски со законска
казнена камата (9.045 илјади денари) за што во 2017 година донесена е пресуда 49
за наплата на износ од 172.600 илјади денари. Во 2020 година платен е износ од
14.740 илјади денари со вклучена камата.
6.4.3. Долгорочните обврски на ЈРП МРТ кон AД „Аеродроми на Македонија‘‘ Скопје, се однесуваат на Договор за регулирање на финансиски обврски 50,
склучен по донесена пресуда51 од ОС Скопје 2 Скопје, која е потврдена со
пресуда од Апелациониот суд во Скопје52. Финансиските обврски се
однесуваат на невратена позајмица од 2007 година во износ од 2,6 милиони
евра, чиј рок на враќање бил до февруари 2009 година. Со одредбите од
склучениот договор определено е главниот долг на износ од 159.095 илјади
денари и камата во износ 99.311 денари да се плаќаат на рати во период од 20
години почнувајќи од 01.07.2014 година. На крајот на 2020 година
неподмирениот долг изнесува 174.423 илјади денари.
Ревизијата има обврска да истакне дека во 2020 година има значително
намалување на обврските спрема добавувачите, но обврските по земени
краткорочни и долгорочни кредити во земјата и странство се сѐ уште големи и
истите може да има негативно влијание на ликвидноста на субјектот во идниот
период.
6.5.

46
47

Работењето и развојот на ЈРП МРТ се финансира согласно член 105 став 1 од
ЗААВМУ и истите во 2020 година во најголем дел се обезбедуваат од Буџетот
на РСМ. Согласно член 45 од завршните и преодни одредби на законот,

Одлука на Владата на РМ бр.51-7760/1 од 22.10.2011 година (Сл. Весник на РМ бр.171/2011)
Одлука на Владата на РМ бр.41-4853/1 од 03.07.2012 година (Сл. Весник на РМ бр.85/2012)

48

Договор бр.03-447/1 од 16.01.2014 година помеѓу Министерство за финансии и ЈРП МРТ
Пресуда I ТС-388/17 од 12.10.2017 година
50
Договор бр.03-242/1 од 14.01.2013 година
51
Пресуда бр.5 ТС-121/10 од 25.11.2011 година
52
Пресуда бр. ТСЖ - 538/12 од 20.06.2012 година
49
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средствата од Буџетот се утврдени и тоа: во 2019 година издвојувањето од
Буџетот е утврдено на 0.8%, во 2020 година изнесува 0.9% и почнувајќи од 2021
година треба да изнесува 1%.од реализираните вкупни приходи во годината
која претходи на фискалната година за која се утврдува износот. Покрај
обезбедените буџетски средства ЈРП МРТ остварува приходи од комерцијални
дејности во кои спаѓаат: продажба на рекламно време (маркетинг),
обезбедување услуги во земјата и странство (технички услуги, отстапени
права), закупнини и останати приходи (камати, курсни разлики, отпишани
обврски, приходи од минати години и сл.).
Со укинување на радиодифузната такса во септември 2017 година 53,
надлежноста за утврдување и наплата на обврската за неплатена
радиодифузната такса преминала кај УЈП. Иако УЈП требала да отпочне со
постапка за присилна наплата на радиодифузната такса, оваа активност не е
реализирана, поради што приходот од наплата на радиодифузна такса е многу
мал и има постојан тренд на опаѓање. Со извештајот за извршен годишен попис
за 2019 година, направена е целосна исправка на побарувањата од
радиодифузна такса во износ од 703.072 илјади денари.
На следниот графикон прикажана е структурата на остварени приходи во
периодот 2015 – 2020 година изразена во илјади денари:
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Графикон бр.2 - Структурата на остварени приходи
во периодот 2015 – 2020 година

53

Со измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на РМ“, бр.132
од 20.09.2017 година) се укина обврската за радиодифузната такса.
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Од графичкиот приказ можеме да согледаме дека буџетските средства имаат
пресудно влијание во развојот и работењето на јавното претпријатие, додека
остварените
приходи
од
комерцијалните
дејности
претставуваат
незначителен износ и имаат постојан тренд на опаѓање. Укажуваме на
потребата од определување на долгорочни цели за раст и развој на ЈРП МРТ и
дефинирање на годишни планови за нивно остварување во насока на
зголемување на нејзината привлечност кај јавноста и остварување на поголем
износ на приходи од комерцијално работење.
6.6. Обрнуваме внимание дека во 2020 година Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги на РСМ врз основа на договор за донација 54
на 01 април 2020 донирала финансиски средства на ЈРП МРТ, во износ од 30.000
илјади денари. Донацијата е доделена за справување со последиците
предизвикани од вирусот КОВИД – 19 и е наменета за набавка на заштитни
средства за вработените, како и за трошоци поврзани со производство, набавка
и емитување на програма наменета за деца и млади, но и други програми чија
цел е исполнување на улогата на јавен сервис во услови на пандемија. ЈРП МРТ
за искористените средства од донацијата изготвила Финансиски извештај55. Со
увид во доставената документација, ревизијата констатира дека потрошени се
29.982 илјади денари од доделената донација за набавка на заштитни средства
(маски, ракавици, заштитни визири и средства за дезинфекција) во износ од
804 илјади денари, додека 29.178 илјади денари се потрошени за производство,
набавка и емитување на програми. Покрај овие средства, во текот на 2020
година, дополнително се набавени заштитни средства за вработените во износ
од 179 илјади денари.

54
55

Договор за донација бр.03-1707/1 од 25.03.2020 година
Бр.03-6314/1 од 30.12.2021 година

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

Овластен државен ревизор
_______________________

32

ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2020 ГОДИНА
во 000 денари
Опис на позицијата

Образложенија

2020
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3.1.
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Останати приходи

3.2.

1.003.245

921.750

1.005.756

924.573

Вкупни приходи од работењето
Залиха на почетокот на периодот

3.3.

4.564

4.706

Залиха на крајот на периодот

3.3.

4.564

4.564

Трошоци за суровини и други материјали

3.4.

33.817

32.914

Трошоци за услуги

3.5.

31.751

33.214

Останати трошоци од работењето

3.6.

301.252

168.793

за вработените

3.7.

441.795

412.635

Трошоци за амортизација

3.8.

65.934

61.533
703.636

Плата, надоместоци од плата и останати трошоци

Вредносно усогласување (обезвреднување) на
нетековни и тековни средства

3.9.

6.049

Резервирања за трошоци и ризици

3.10.

30.859

5.620

Останати расходи

3.11.

16.095

15.632

927.552

1.433.977

Вкупно расходи од работењето
Финансиски приходи

3.12.

6.432

4.254

Финансиски расходи

3.13.

10.169

21.854

74.467

(527.146)

ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ
Данок од добивка

3.14.

8.718

НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА

3.15.

65.749

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

Овластен државен ревизор
_______________________

(527.146)
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ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА
во 000 денари
Опис на позицијата
Актива

Образложенија

2020

2019

Тековни средства
Парични средства и парични еквиваленти

4.1.

Побарувања од поврзани друштва

89.685

4.837

0

641

Побарувања од купувачи

4.2.

10.461

13.474

Побарувања за дадени аванси

4.3.

1.660

995
4.809

Побарувања од државни органи и институции

4.4.

138

Побарувања од вработените

4.5.

1.324

830

Останати побарувања

4.6.

24.136

24.628

АВР
Залихи

4.7.
4.8.

112.471
9.350

95.639
7.818

249.225

153.671

Вкупно тековни средства
Нетековни средства
Нематеријални средства

4.9.

3.621

5.540

Материјални средства

4.10.

444.501

506.209

Долгорочни финансиски средства

4.11.

Вкупно нетековни средства
Вкупна актива
Вонбилансна евиденција - Активни сметки

4.12.

953

953

449.075

512.702

698.300

666.373

41.004

41.315

Пасива
Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва

4.13.

2.991

707

Краткорочни обврски спрема добавувачи

4.14.

61.039

112.483

Примени аванси, депозити и кауции

4.15.

79

79

Краткороч. обвр. за даноц, придон. и др. давач.

4.16.

141.818

147.267

Обврски спрема вработените

4.17.

37.026

24.185

Останати краткорочни обврски и краткоро. резервирања

4.18.

2.229

1.875

Краткорочни финансиски обврски

4.19.

170.780

185.520

ПВР

4.20.

27.084

19.549

443.046

491.665

Вкупно краткорочни и долгорочни обврски
Нетековни обврски
Долгорочни резервирања

4.21.

100.804

69.946

Долгорочни обврски

4.22.

173.020

189.081

273.824

259.027

421.155

421.155

Вкупно нетековни обврски
Капитал и резерви
Основна главнина - запишан и уплатен капитал

4.23.

Резерви

0

3.787

Акумулирана добивка

0

17.885

Пренесена загуба

4.24.

505.474

0

Добивка од тековната година

4.25.

65.749

0

Загуба од тековната година

4.25.

Вкупно капитал и резерви
Вкупна пасива
Вонбилансна евиденција - Пасивни сметки

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

4.26.

0

527.146

(18.570)

(84.319)

698.300

666.373

41.004

41.315

Овластен државен ревизор
_______________________
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ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

ПРЕГЛЕД ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ ВО 2020 ГОДИНА
во 000 денари

Основна
главнина О П И С

запишан и

Резерви

уплатен

Акумулир

Добивка од

Загуба од

ана

тековна

тековната

добивка

година

година

ВКУПНО

капитал

Состојба 01.01.2020 година

421.155

3.787

17.885

-

Добивка за деловна година

-

-

-

65.749

-

-

-

(3.787)

(527.146)

(84.319)
65.749

Покривање на загубата на
терет на добивката

(17.885)

-

17.885

-

Останати неспомнати
промени кои влијаат на
капиталот и резервите
Состојба 31.12.2020 година

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

421.155

-

-

-

3.787

65.749

(505.474)

Овластен државен ревизор
_______________________

(18.570)
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ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК ЗА 2020 ГОДИНА
000 денари
Износи
Нето добивка/ загуба

65.749

Амортизација

65.934

Вкупно

131.683

Промени во побарувања од купувачи

2.989

Промени во останати краткорочни побарувања

(2)

Промени во побарувања од државата и други институции
Промени во залихи

4.671
(1.532)

Промени во АВР

(16.832)

Промени во обврски спрема добавувачи

(49.160)

Промени во останати краткорочни обврски

(6.994)

Промени во ПВР

7.535

Готовински тек од оперативни активности

72.358

Директни набавки на нематеријални и материјални средства

(2.307)

Готовински тек од инвестициони активнoсти

(2.307)

Промени во долгорочни кредити

14.797

Готовински тек од финансиски активности

14.797

Промени на паричните средства

84.848

Парични средства на почеток на година

4.837

Парични средства на крајот на годината

89.685

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

Овластен државен ревизор
_______________________
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JPn MAKEIqOHCKA
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O4roaop no npenopaKl4 no ocHoB Ha
Haqpr h3BeuJTaj aa r,raapueHa peanzuia
ua $r,rnaH cvc<V h3Belura u u peauzula
Ha ycornaceHocr ga2O2O

Cxonje
l/'aj 2022
H pe Bfl3xja H, ycornaceHoc,
OAroBop rro Har{p1 x3Be Jraj3a r3BpueH, pesH3 ja Ha O[HaHcrcxH tr3Beurar

27.05.202210:50:56

IIT[i
JP|I MAKEAOHCKA PAAH OTE.r'lEBH3J A

Ha Peny6nxxa MaxeAoHhia
MaKeAoHcRara paAroreneBh3xja e jaoeH paAroArQy3eH cepBhc
jasxo pa4rao4raQy:xo npernpnjarre o4 oaoj
ocHoBaH oA peny6nhxa MaKeAoHhja h eAnHcrBeHo
TAN.

Ha MaKeAoHcxara paAxoreneBr43r'ia e npox3EoAcrBo h eMxryBabe
e pa3nrt{Ha oA
nporpaMa Ha reprropxjara Ha Peny6nxxara h no cBoiara ocHoEHa oynxuuja
OcHoBHa AejHocr

paA!'ioreneBh3H'ia e rBopeqKxocraHarhre jaBHrl npernprljarxja Bo Hauara ApxaBa' MaKeAoHcKara
,rlerHcnar!1Ba ja x3BpulyBa
Kpear!4BHa hHcrHryL{rja, Koja cornacHo AoMauHara x eBponcKara
B^rjaH[e' ocBeH oA iaBHocra' oAHocHo
cBojara OyHKqhja He3aBHcHo oA KaRBo 6rno xagaopeuuo
cBojor ayAXropxyM.

yrapAeHr roAxHh HaHa3aA'
npaKcrre Ha pa6orebe Ha MaKeAoHcKara paAltoreneBx3t'lja ce
a Bo AeHerxHx ycloax jaBHrlor paAroArQy3eH cepBlic pa6orx Bp3 ocHoB Ha rhe npaxch'
3aKoHcxt4 ycnoBx' Kora
yHanpeAeHx co HoB[re 3aKoHcx]'l o4pe46ra MPT pa6orr eo cneqrQmar
Bo oApeAeHx Aeno8r
craryaa 36op 3a AoMaulHara net^clar(Ba, Luro no4par6rapa orpaH[i]eHocr
e cnoMeHaro
ra uejsltxoro pa6orerue. !4MeHo, Bo Haqpr-pe8r3opcx!''lor x3Beuraj Hexo'Ky narr4
ueiyroa servra.i*r rr npeAsxA
Maxe4orcxara paAxo reneBx3h.ja 4a apa6orr KBa.nhrerHx xa4pr,
xaApn 3a nono'nHyBarbe Ha Hcnpa3Hernre
3aKoHcKhre perynarxBh, MPT HeMa MoxHocrAa spa6orx
oA MxHhcrepcraara 3a HllBHo
pa6orHl.f no3vi\AA co orreA Ha roa uJTo ce HeonxoAHh cornacHocrtl
80 Syueror MHOry reu'xo ce 4o6reaar'
aHraxHpalbe, 3a KOr haKo MPT xMa o6es6e4ero cpeAcrBa
Bo MHory orexHarr ycnoBh
KaKo nporpaMcxt4or, TaKa h aAMhHhcrparrBH uo'r Aen, Qylxqraourapaar
HeMa nononHyBabe Ha rcnpa3HeTnre pa6orr ruecra'
CKOpO h
nopaAr4 TOa UTO

Aa

BH 14 cayx6exraqr'
,lcroBpeMeHo, Bo MPT Bpa6oreHxre ce noAe'eHt4 Ha aAMh H'lcrparh
ocHoB
jaBHh YCtlYtA v noMotljHo-rexHuq KA ny,\a, Koh r4cro raxa oyHKql',loH t4paar Bp3
AaBaTenH Ha
HXBHO noMecryBa]be x npepacnopeAyBabe', AoAeKa
Ha pa3.nt,tqHr 3axoHr',i t',l He noclor1 MOXHOCT 3a
x 3a roa e norpe6xa comacHocr
uaHclre 3a HanpeAyBabe ce Mt'lHhMa'nHh, co omeA Ha roa AeKa

oA HaAne)KHure MhHr',icrepcrBa'

a ayAnoBA3YenHx MeAxyMcXx
Pa6oreruero Ha MPT e 4eQr,rlrpaxo co 3axoxor 3a ayAt,'lo
raxa e yrDpAeHo x co
ycryrh, CTr"yfor H! MPT, Ko^eKtliaHl.ot Aorocop Ha MPT' Mc'yroa r,tqro
3'xoH t! lcltll.
nPernPl.lathla,
3!(orro, !a McAhy,vtH, 3aKoHor !! pa6orH|. oAHocr, 3axoH !r JaoHn
3aKoH 3a TproBcK},1 Apyt.tlTBa, 3aKoH 3a
Ha6aBX|,l, 3aRoH 3a jaaHa QruaucrcKa xoHTpona,
Ha Chre
n cnyx6ettn4n, 3axoH 3a AaBare'0h Ha jaBHh ycnyrl4' ETt4"Khor KoAeKC
aAMr'lHhcrparhBH

Bpa6oreHr 8o MPT hrH...
rr,neHKa Ha Eaponcxara paAhoAl4dy3Ha yHhja
Maxe4oxcxara paAuoreneBh3r4ja e peAoBHa
jaaxure
npllHqtannre xa $yHxqrourparue ua
oA 1993 roAI4Ha x Mopa Aa rh c,neAu npaBrnara r
Ha EEy l4cro raKa' Kaxo jaBeH
pa4rao4raQy: Hr'l cepBxch KaKo uJTo e nponhuJaHo Bo aRTtaTe
eo parnQrxyeaxxre npenopaKr Ha
pa4rao4r.r$y:en ceperc pa6oreroero Ha MPT e Ae$rHrpaHo
3a ayAt4o t4 ayA!4oBt43yenHx MeAhyMcKh
EBponcxara yHhja, oAHocHo: EBponcKara ArpexrhBa

lr3seuaH n peBrl3Hja a ycornaceHocr
OAroBop no Haqpr l,t3Beurai3a H3BpueHa peux3 xia fia OrHaHcrlcl(x

17 Ct\2022 lO 50 56

ivlTl
JPIIMAKITAO TIC KA PAIT,IOTEJIEB143JA
ycnyrlrl, Pe3onyqhjara 6p. 13a [AHxHara Ha jaBHhre paAhoAhoy3Ht"l cepB]lch oA 7994 toAAHa'
q'neHor 10 oA EBponcxara KouBeHqria 3a
npenopaxara 2 (2OO7\3 Ha KoMrreror Ha M,'lHhcrph2,
qoEexoBx npaBa h npaBo Ha cno6oAHo rapasyaaruet'

Bo cl4Te oB!'ie AoKyMeHrx, npenopaxH, (axo 14 Bo 3AAMy t4 3axoHor :a MeAuyMh
He3aBrcHocr' oAHocHo
Ha.iocHoBHara nopaKa e 3aurrrrara Ha ypeAyBaqKara norrrrKa |/t Hei3hHara
cno6oAara

Ha ypeAyBaqKara no,|Ary,xa Ha ypeAHhL{hre Bo

jaBHxor paAhoAx0y3eH cepBhc npeA ce'

rpe6a Aa rx 3eMe
Apxa8Hror 3a8oA 3a peBx3rja Ha Peny6'nrxa Maxe4oxraja
Ha
npeABrA cl,rre HaBeAeHr rxQoptraqlta npn oQopMyBalbero Ha xoHeqHara Bep3ta'ia
l-leH!4Me Aexa

PeBh3opcKl,tor t438eulraj.
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Ha OHHaHcHcK,l H3seu,a.
OArosop Iro Haqpr n3Beuiraj3a x33pu'jeHa pe313 rta
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pets,13xja Ha

)'couaceHocr

27 .O5.2022
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,vflfi
JP|I MAKI]A OHCKA PAAHOTEJIEBH3JA

nPenopo,<o

no To,tr@ 4.2.2

Bo npaBH,nHr4Kor 3a BHarpeuJHa opraHh3aqhja Ha JPn MPT 6p 01pa6orerue
2083/3 oA 24.04.2020 roAnHa Bo Cexropor aa $nuaHcrcxo
Bo cor''lacHocr
npeABhAeHo e OAAelexle:a pa4rao4raQysxa raxca, Bo Koe
6p 01-2083/4 oa
co npaBxIH!4Kor 3a chcreMarh3aqr'ria xa pa6orxrre nnecra
24.o4,2o2oroAr4Hacr4cTeMaTA3ApaHAxnpeABnAeHxceBxynHo15pa6orxra
2022
Mecra, oA Ko!1 nono.nHerr ce 5, a oA BTopara AeKaAa Ha Meceu' iynn

ogereHre (e 6poh 4 epa6orexn nviL\a, co or'neA Ha roa Aexa
r3MeHa Ha
eAHo nrqe (e ce nexanosrpa. Bo MoMeHTor ce nraHhpa
roAvHa ooa

co

rlpaB nHxKor 3a crcreMarh3aqNja r'ra pa6orxrare Mecra Bo JPn MPT
sa
6pojor Ha npeABxAeHr'l pa6orxx ruecra Bo paMKhre xa O'aAeneHrero
pagrao4raQyana raxca (e ce HaMarh 3a Aa ce 3aAooonar MxHhMa'[HHTe
ruaar norpe6a
norpe6ra 3a Aa !4M ce l43ne3e Bo flpecper ua rpaiarrre xor
Bo Hacoxa Ha 3axoHcKhre o6apcxrl xa
Aa ja perynnpaar oaaa.iaaxa AaBaqxa.
raKca
JPn MPT ao paM(hre Ha HaArexHocr[re 3a PaAroAhoy3Hara
yrBpAyBa
Ael{a
co acHo 3axoxot sa AaHoqHa nocranKa, Bo'{n'4, Toqxa 6 ce
jaBHxre
Ha
yrBpAyBabe x Hanrara
,,AaHo.rHa nocranxa e nocran(a 3a
Ha
npnxopu", AoAexa cnopeA t,lcrhor 3aKoH Bo Aenor Ha 3acrapyBalbero
h cnopeAH!'l AaHoqHH Aa8aqxh Bo qn 110' Bo cr'6 ce
yrBpAyBalbe Ha
t<oia

AaHoK

no hcreKor oA Aecer roAr4Hh' 3acrapyBa
Ha
yrepAyaalbero Ha AaHoKor h cnopeAHhre AaHoqHI'l gaea'lxr"' Co orneA
pa4to4rQyanara raxca e yrBpAeHa Kaxo jaBHa AaBaq(a ce yure He
yrBpAyBa AeKa ,,Bo cexoj cny'raj

Toa AeKa

TaKca' co oBoj 6poj
MoxeMe Aa ro yK!4HeMe Bo L{erocr Op4eneHrero 3a PA
o4 crpaHxr'l (e
Ha epa6orexll uanrepor 3a PA TaKca 3a npt4eM ua 6aparua
Moxe Aa Qyxxqraonrapa h HapeAHrlor nephoA ce Ao qenocHo hcnonHyBabe

Ha 3aKoHo{hre o4pe46r'r 3a qenocHa 3acrapeHocr Ha

AaHoqHlre

no6apyaatca hrh HajKacHo Ao oKroMsp)1 2O2TroAr.Ha'

lllTo ce oAHecy.a Ha sa6e'euJ(ara Ha npa',rrHr,,lxoi 3a

cr,rsteMathsaqxJa Ha pa6orHhre Mecra Do JPn MPT, xaAe KaJ noro'eMhor
4er ra pa6orlr no3rL{t4!1 Ha AaBare,h Ha ycnyrh !l noMotrlHo-TexHhqx}1
nhqa He e npeqh3xpaH (oHxpereH er4 Ha o6paaoeaH'le, oAHocHo AeKa e

cpeAxo/sltcoxo txro e cnporhBHo Ha '{neH 17 o'q'
npaih/lHhhor 3a coApxhHa1a h HaqhHot Ha noAroro6Ka Ha aKrhre 3a
pa6orsrre Mecra' KaKo H
SHarpeuHa opraHh3aqnja c!4cTeMarl43aqr4ja sa
o4 jaelNor
coAplxhHara xa QyHxqrolalxara aHanx3a Ha xHcrxryqr4rre
cekrop xaxo 14 cnporl4BHo Ha qneHor 19 craB 2 oA 3PO' Be [3BecryBaMe

HaBeAeHO Carvro

JPn MPT nocranh comacHo
Aexa nph l43rorEyBabero Ha npaB nH,lqt'lre
oAro.oP ro s.trpt x!..ur.j
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JPfI MAKF]AOHCKA PAAH OTEr'IEBH3JA
qneH 17 craB 7 oA 3aKoHor 3a Bpa6oreHh Bo iaBeH ceKrop' oAHocHo aKThre

pa6orHhre Mecra Bo
3a BHarpeuJHa opraHr3aqhia r 3a crlcreMarr3a qxja Ha
no nperxoAHa
.JPn MPT, paKoBoAHoro nhqe Ha hHcrhryqHjara r!4 AoHece

3a

onuTecrBo

u

ycornaceHocr KaKo
aAMlrHl,lcrpaqhja Bo oAHOC Ha HraHara Meryce6Ha

''l

corracHocr

oA

MhHxcTepcTBoTo

XHoOpMaThqKo

3a Bpa6oTeH'}l BO iaBeH
pa3^'lcexrop. l4MeHO nopaAl cneqrot,lqHocra Ha AejHocra Kaxo h nopaAh
epa6orear
Ha O6pa3oBaHlie Bo oAAeneHxjaTa co nororeM 6poj Ha
Hl4BHara ycorraceHocr

co oApeA6nre oA

3aKOHOT

BUAOB1I

r3rorByBalbero Ha axror 3a c|4creMarr3a Llria Ha
03pa6orHhre Mecra Bo JPn MPT AocraBrBMe 6apane :a rcKnyqox 6p
?7 O4.2O2O roAhHa, oAHocHo no6apagMe Aa HA 6nAe

Bo JPn MPT, Ao Ml'1OA

2083/7

np

og

oBo3MoxeHo xaj pa6orHh Mecra,

Kot"l

6ea Haae4exr Bo h3Beu'Ta.ior Ha A3P'

3a BxAor Ha o6paaoeaxre Aa 6hAe HaBeAeHO CaMO cpeAHO'
ce oAHecyBa Ha
oAHocHo ercoxo o6paaoaanre OBa 6aparse sa hcxny.lox
Ha yc'nyfuJ
HajroreMxor Aen Ha pa6orBh Mecra co craryc Ha AaBarenhre
BO yCrOBHre

.nhqa' hMaj*t4 ja Bo npeABuA
npecper Ha
cneqronqHara c!.rryar{r'lia 8o JPn MPT, MhOA rsneae Bo
xaKo

!4 Ha

noMotlJHo-rexHxr'lKhre

6aparuero 3a HcKrlytlox h AaAe cornacHocr Ha aKTor 3a chcreMarx3aqria

pa6orurre Mecra

npenoPdxd no
moqKo 4.2,3

Ha

Bo JPn MPT.

A
Bp3 ocHoBa Ha qneHor 104 sraB 2 o4 3axoxor 3a aYAuo
Maxe4oxrja e ocHoBaq Ha
ayAAosAsYenHA MeAhyMcKh ycnyu "Peny6nnxa
pa6otn Ha HaqhH h noA
MPT h hcrara rMa craryc ua jaaxo npernprjarre n
ocHooa
ycnoBr yrBpAeHx co oBoi 3axoH (3AABMy) r axrrre AoHeceHr Bp3
Ha
Hero". 04 roj acnexr, Ae/lor Ha nrala h HaAoMecroqh Ha nnara

Ha

Ha JPn
Bpa6oreHhre Bo JPn MPT ce yrBpAeHx 8o KoneKrhBHhor AoroBop
Ha
MPT, co roa uJro 3a ceKoe pa6orxo Mecro e yrsp4ex xoeSraqrHer
3a xoe$'qxHer 1
c./loxeHocr Koj ce Mlroxlt co npecMerrolHara speAHocr
(1) oA 3axoHor 3a
yrspAeHa ao KoreKr!'lBHhor AoroBop' Bo'ueHor 85 craB
"AAMhHhcrpauBH hor
aia,M!4Hr4crparhBHr cnyx6exrqr e n peAB(AeHo Aexa
ycnoBh l1
cnyx6exrx xMa npaBo Ha nrara t,t HaAoMecrolth Ha n'nara noA
3aKoH x co
KpxrephyMlr yrEpAenx co ocoj laxox, ocreH atlo co noce6en
KaKO h qreH 25 oA 3aK0H0T
KOTeKTTBeH AoroBop noxHaKy He e ypeAeHo",
"Bpa6oreHI4Te Bo jaBHror
3a BpaboreHn Bo.iaBeH ceKrop e yrBpAeHo AeKa
co noce6HlTe
ceKrop 3a cEojara pa6oTa rMaaT npa8o Ha n'naTa couacHo

onurrlre nponucl4 3a pa6orH[Te oAHoc14 t'l KO',leKT'}lBHlire
yure eAHau AeKa HaqlHoT Ha npecMeTxa
AOrOBOpl,l". 3lavr 4a Hal/lacrMe
e
A Acnnara Ha n.nara r HaAoMecroqh Ha nrarh xa apa6oreHrre Bo JPn MPT
3aKOHX,

yrBpAeH 8o Ko,neKTxBHr4or AoroBop Ha JPn MPT, u''|ro He e 8o cnporllBHocr
v3Beuax n peBh3xja
OAroBopIlo Ha{pr x3Beurai3a u3BpueHa peBx3xia Ha O,saHcxcxH

Ha

vco,,aceHocr
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Ha 3AC h 3BJC,

x

He e Bo cnporrlBHocr co 3PO oAHocHo Bo JPn MPT HeMa

Bpa6oTeH Koj 3a nonHo BpeMe npxMa nnaTa noMarla

oA

npeAEhAeHaTa

M14HhMa,nHa n,naTa cornacHo 3aKoH.

Bo p,enor Bo Koj ce 3a6enexyBa Aexa BhchHara Ha BpeAHocra Ha
xoeQrqrerror e eAHaKBa co Hero ,l3Hocor Ha MrH!4ManHara nrara so PCM
uJTO He COOABeCTByBa CO EOCnOCTaBeHI4OT HaqXH Ha npecMeTKa A Acnnafa
na 6pyro n.flara Ha pa6orHhtlxre Bo PCM, oAHocHo He e Bo cor-nacHocT co
,lnex 3 o4 3axoHor 3a rcnnara Ha nnat4re A qneH 1 oA npaBrrHrKor 3a

yrBpAyBalbe Ha ,{3HOCOT Ha CpeACTBa 3a hcn.nara Ha nnarr, Be
rxQotvrprpatre AeKa HaBeAeHoro Bo Haqpr 143BeuJTajor (coraacuo
3aKoHcKl4Te nponr{ch r Crayror Ha JPn MPT}, Bo nponhuaHara npoqeAypa
cornacHo axrhre Ha JPn MPT MolKe Aa ce xoperhpa KoneKThBHhor AoroBop
Ha JPn MPT. Bo qneHor 67, npecMerxoBHara BpeAHocr Ha xoeQrqIexr 1 *e

6r,r4e yrap4era

ao 6pyro rsxoc,

Korexr!4aHhor AoroBop Ha

r"reiyroa KaRo nornrcHt4qr4 Ha
JPn MPT cor.nacHrl 3a hcroro rpe6a 4a 6l4ar

nporpaMcKhor coaer Ha MPT r CnHArKanHara opraHh3aqxja nph MPT, a
oAroBopHhre cnyx6N caruo ga ro cnpoBeAar ycornaceHror AoroBop.
Bo Haqpr [3Beurajor rMare HaBeAeHo Aexa coznocHo 'aneH 11 cmoe
7 moqKo 5 u qneu 37-q od 3oxoxom 30 ioaHume npemnpuiomuio e
ym\pdeHo dexo ,,ocnoexomo nnomo u dodomoUume Ho nnomo ao ioaHomo
npemnpujomue zu ymapdyeo ynpoaHuom od6op, no do6uexo co?nocHocm
od ocuoeoqom Ho ioeHomo npemnpuiomue, o epeduocmo uo 6odom uo

ocHoeHomo nnomo jo ymepdyao dupexmopom Ho ioeuomo
npemnpujomue", Bo qneHom 88 od 3oKoHom so odnunucmpomuenu
cnyr<6cHut1u, e ympleao O.xo -opedHocmd Ho 6odom td nP'cMetnyoa'be
Ho nnamume Ha aoMuHuctnPamucHume cnytr6eauqu cc ymopdyco cct<ola
eoduno co odnyxa no Bnodomd Ho PCM". fopenoaedenomo yxoxyao dexo

Ho nnomo, ymepdexo co Konexmuoxuom
dozodop, He e YcoznoceHa co odped6ume od 3oKoHom 3o JadHume
HOI\UHOn HO npecMemKo

npemnpujlmuj0 u 30KoHom 30 0dMuHucmp\mu\Hu cn\$6eHuLlu odHocHo,
BpedHocmo Ha 6odom Ho ocHosHomo nnomo He

io ymepdyeo dupexmopom

daeomenume uo joeuu ycnyzu u noMowHo-mexHuqKume nuqo u
Bnodomo uo PCM sa oduuuucmpomueHume cnyw6eHuLlu. Ucmo moKo,30
ocHoeHomo nnomo u dodomoqume Ho nnomo xoi doaomenume xo iaaau
ycnyzu u noMowHo-mexHuqKu nuup He ce 6opo odo6penue od ocxoeo'aom'

so

Co6poxuemo uo PCM.

Bo corracHocr co qreHor

3

craB

1 oA 3a(oHor 3a jaBHh

npernpr.larrja xoj ynaryaa Ha roa Aexa,,jaexr'r npernprjaruja o4 o6nacra
pary oAu|yznjara ce ocHooaar no AYcrroBA 14 HaqrH yrspAeHr co 3axox",
OAroBop no Haqpr ,3Beurrai 3a H3BpureHa pesH3Hia Ha 0rHaHcHcxr n3Beua,l

r PeBx3ria HaycoMace ocr

Ha
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noBTopHo

xaaparau Ha ereHor 1o4 oA 3aKoHor 3a ayAho t4
MeAxMyMcxtl yc'flyr[, Bo xoj e npe4er4eHo AeKa

*e ce

aAyxoor43yenHh
craryc xa jaeHo
"Peny6nnxa MaxeAoHl4ja e ocHoBaq Ha MPT l'1 t4crara l4Ma
ytopAeHx co oBoi 3aKoH
npernp[iarhe ],i pa6otx Ha HaqrH H noA yc'loBx
3AABMy e lex
(3AABMyl r axrlire AoHeGeHx Bp3 ocHoBa xa xero" 3Ha'{14
oA Hero l4cro raKa
specialis 3a JPn MPT h axplre xor npo3hneryBaar
Bo Ae/lor
.tneHor 85 craB (1) oA 3axoHOr Ea aAMhHhcrpar!',|8H[ cnyx6eHxqx

Ha nnaTa x HaAOMeCTOLll4 Ha nnaTlt Ha
l,lcThre Aa 6rAar
aAMlrH14crparhBHrre cnyx6eHrqr 4aea MOXHOCT
co Jagsoro
peryn14paHx co KO.nexThBeH AOTOBOp, urro e cnyqaj
Ha

npecMeTKaTa

t4

Agnna.l-a

pa4ro4r,lQy:no nperpnl'ijarhe MaxeAoHcxa paA!'io reneBx3l'Ua'
Ha flAarA A
Bo KoreKTtlBHxor AoroBop r flpaBhrHt'lKor 3a rcn'nara
epa6oreHr KOt4 IIJTO Ce Ha ',lcro
HaAOMeCTOqr4 Ha nrarh BO JPn MPT' Ha
nopaAr uJTo ce hcnnaryBa
HhBo, yrBpAeHh l'tM ce pa3/lhqH!1 xoeQrqrexrr'
Ha Ncro lltso rpe6a
pa3nrqHa nnara !1axo cor,nacHo 3AC,3Jn r 3PO, n'larara
yrBpAeHH 3a cexoe pa6orHo ttecro
Aa e eAHaKBa, oAHocHo ycrloBrre ce
cy6jexrleex npxcran npx
noeAhHeqHo. Oaaa cocroj6a lrua :a eQexr
yrBpAyBalbero Ha Br4CrHaTa Ha nnaraTa'
Mecra Bo jaBHhor
['lpt4 h3rorByBarbero Ha Karanoror ua pa6orrrre
AO 2015 roAusa
ceKrop no cranyBalbero Ha c[ra Ha Ba]KeqKxre 3aKOHr4
t,l Ht'{aoara
(3BJC,3AC,3Jn) yrBpAeH[ ce Ha3xehrltre, rpynrre' Kareropr4]lre
Bo JPn MPT Kai
3a ceKoe pa6orHo Mecro Bo JPn MPT' Oaxr e 4exa
noMotuHo-rexHHq Klire
apa6orexnre co cTaryc AaBarenh xa jaaHra ycnYtu A
pa3rhqeH
ltxqa hMa pa6orHh Mecra KoH ce Ha ucro HhBo' Ho xMaar
ce Koperhpa
xoeQrqreHr Ha cltoxeHocr. Oeaa cocroj6a nnaHhpaHo e Aa
pa6orur
npr r'rapa6orxara Ha Hoaa cltcreuarraaqlja n HoB xara'nor xa
(e ce yrBpAar Hxaoara x (e 6ngar crre
Mecra xaAe ao copa6orxa co M!4OA
l,lvrr no 2 !!tl...l
pa6otxn Mect! Hra6e^hpoHr xt GooAletHo Hrt'o x x'M! At
npllcl9nll Kotl
xo,l ce Ha t,tcro Hrllo. no"oa gaAo'xo'rtenno ie tpe6a Aa ce
xoeQNqrexrr Ha
h3MeHa Ha KorlexThsHl4or AoroBop so Aenor xa
(e rpe6a cornacHocr oA nornncHhLu4re Ha
c,noxeHocr 3a qxe AoHecyBarue
ncTror.

flenor urro ce
poKoeodHume opzoHu

u

oAHecyaa

Ha

npecoHlnHume docuieo

Ho

epo1omeHume ao JPn MPT xode wmo Koi HeKou od

dexo ucmume ce HeKonnemHu m'e' uedocmocyeoom
ycnoeu ymlpdeHu co 3oKoHcKo
doxyuenmu so doxoxyeorce Ho onwmume
u
pelynomuso, doxos lo po1onHo ucKycmoo KOKO U dOKOj io onwmume
go coodaemxomo po6omno necmo'
noce1sume po6omuu KoMnemeHquu
e
Koj den od uue doxyueumotluiomo 30 3oapweHo 06pnoeaHue QomoKo'
HUB ymepdeHo

OAroBop flo Haqpr H3Beurrai 3a H3uPUieHa

pe8 3'rja

e

Ha OxHaHcHcxH

t 3s€Iriax

r

peBx3Hja HaycoMaceHocr
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xor
nujo, 6$ 3oeepKd Ho Homop, ge l43BecryBaMe AeKa' Bpa6oreHrre
Bo
cBojor pa6oreH oAHoc ro 3acHoaa-ne Bo iPn MPT no 2016 roAr4Ha'
Kor 6xne norpe6Hr 14 Koh ce
Aocxejara rH hMaar KoMn.flerHo Aol(yMeHTr4Te
npe4
6apane xa o6jaaelllor or.nac, AoAeKa ocraHarrre xon ce apa6oreun
BaxeqK[Te
2015 roArHa hMaar AocraBeHo AoKyMeHTx, t(oh Bo cornacHocr
ycnoBrre Koh
3aKoHcxh nponxcll :a roj nepuo4, 6nne 6apaau cornacHo
3a qo t] KH
eHhe
rpe6aro ga 6ugar hcnorHerll ao roj nepro4' o
(oh
e
X
KA
hxe
TEH
B a
TA
fA

CA

6a

ABAT

f14

ce

n.n

eT

aar

ue

fA

nDenooaKhre oa A3P.

Bo Haqpr r3BeuJrajor Ha A3P, noA To'{Ka 4 2 3' ce HaBeAyBa AeKa
Ho ycnYzu KoKo u noMowHo'
,,Ho epa6omeuume co cmomyc uo doeomenu
ycnewHocm xoxo den od
mexHuqKume nuqo, Kou eduoepeuexo 3eMoom
qneH 7 od jBJC u
nnomo, He e u3apueHo oLleHyaofte ao cozndcHocm co
qneH 37-n od 3JI1 coznocuo xou epo6omexume co uoeedexuom cmdmyc ce
JPn MPT |,lMa
oqeHyeoom eduow zoduwuo" Co orne4 Ha roa Aexa
3a cnpoBeAyBalbe Ha oqeByBalbe Ha
AoHeceBo npaBhnHr'lK 3a KprlrepuYMh
3a oA'xqeH ra caa6 e$exr xo'l e
Aaaarenr4 Ha jaBHH YcnYtA t4 Mepxhre
xprrepuyr,tr/xa.r rx
Henpr4MeHnhB Bo npaKca nopaA,l He nocToetbeTo la
craryc Ha AaBare'nh Ha
RoH Ke AoBeAar Ao KpaiHo 5% o4 epa6orexxre co
roa' a
ycr.yru RoA xe 6rgar oqexerx co qeHa 5' tlcraxHyBaMe Aexa nopaAx

BocornacHocTcoq.neHTo43BJCBonpoqeAypae!43roT8yBa}beHaHoB
npaBxnHxK 3a oqeHysabe Ha AaBaren!,i Ha ycnyrr r Ha noMotlJHo-rexHxt'lKh
nrqa xo.j rpe6a 4a ce AoHece so reKor Ha 2022 roAn+a' co roa uro
pa6otn u
hcraxHyBaMe 4exa ao Og4eleHrero 3a npaBH!4 l'l HopMar[BH!1
nocranRa
OpAeneHhero 3a qoBeqKx pecypcH e 3anoqHara KoHqenryanHara

3apaAr
npaaopaxo no
moqxa 4.2,1

HaBeAeHxor

AoHecyBalbe Ha

llpaernHux'

go oAHoc Ha rocnocraayEatbero h exn'patoero Ha eAhHxqara 3a
yu'jie co
!HrrpeuJHa peaxsl,!ja, JPn MaKeAoHcxa paAhore'neBr3T Ja
Kaxo t.1 co
npaahrHr,lxor 3a BHarpelrrHa opraxragaquja o,q, 2016 roAhHa'
hMa
roAhHa
f'lpaBr4nHhxor 3a BHarpeuJHa oprpanrasaqrja op, 2O2O
peeraarja cocrageH
npeABxAeHO BOCnOCTaByBalbe Ha cexrop 3a BHarpeuJHa
ycornaceHocr
opAeneH[ja: - oMeneHre 3a ohHaHc'lcxa pe8x3hia h

oA ABe

(perynapnoo)

14

- OgeneHne 3a peB[3l4ja

lr peBr3ria
oaroBop no Haqpr tr3Beurra,3a BBpureHa peB,l3Hia Ba OlrHaHcncKr x3tseIUav

Ha

Ha cl4creMhre Ha BHarpeuJHa

ycornaceHocr
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KOHrpOra A v1I pe8n3[ia. Bo paMKrTe Ha cexropoT 3a BHarpeuHa peB 3t4ia

co [IpaB!4nBhxor 3a crcreMar]43a qx.ia Ha pa6orHhe Mecra Bo JPn MPT oA
2O2O toAuHa cl4creMar!43xpa HH ce BkynHo 9 (4eaer) pa6orHx Mecra [lpxroa
ja Bo npeABxA 3HaqajHocra Ha CeKTopor 3a BHarpeuHa peBh3xja Bo
Ha
Qynxqrollaparoero Ha JPn MPT HanpaBeHh ce 06rz,A1 3a eKrnrpalbe
nnarlire
Ha
CexTopor, Mer'yroa hMaj(x rx Bo npeABhA Aat4xel6ara Ha
na3apor Ha rpyAor 3a ayiero xot't l4Maar ceprr0r4Kar 3a oaracreHl,l
peoh3opl4 (ceprNQr.rxaror e Bo Aenor Ha noce6Hhre ycnoBu yrBpAeH Bo
axror 3a crcreMarx3aq!4ja) Hxe x noxpaj HexorKfre iaexn otnacn cenax He
ycneaaMe Aa aHrax paMe nhqa Kox tie ru raepuryaaar pa6orurre :a4avr
r,rMai(h

npeABhAeHH cornacHo axrhre 3a BBarpeuJHa oprpaHraaaqrja A
crcteruarraaqria. Co cranyaarsero Bo cnna Ha 3axoxol sa epao6oreHr eo
jaBeH cexrop, epa6oryearsara Bo jaBeHhor cexrop ce cnpoBeAyaaar Bp3
ocHoBa Ha fo4huJHr4 nnaHoBA aa epa6oryeatoe. Bo foAhuJHhor n,rlaH 3a
apa6oryaarue 3a 2018 roArHa Ha JPn MPT 6p.Oa-887 /4 oA 2l'O2'2O78
roA!4Ha ,rMaue npeABrAeHo 2 pa6oran Mecra 3a apa6orysarte ao Cexropor
3a BHarpeurHa peE,[3nia r roa Pa(oBoAxren Ha Cexrop 3a BHarpeuJHa
peerar,rja

x

PaKoEoAhren Ha OAAeneHhe

sa QnxaHcrcxa peeu:rja r

ycornaceHocr (perynapxocr). Bo raa sacoxa 6eLue o6jaaer iaBeH ornac
O7/2O78 3a Bpa6orysabe Ha 7(ceAyM) jaeun cnyx6exr'rq!4 Bo JPn
MaxeAoHcxa pa4roreneerar.ia, 3aBeAeH noA 6po.i 04-464517 oA

07.08.20218 toAAAa,

Bo npxror h

3an}4cHhK

oA

l'l3BpuJeHara

aAM!lHxcrparxBHa ceneKqhja 3a aAMhHllcrparreex clyx6exrx 6p 011300/4 oA 29.08.2018 roAxHa oA KoMhcl4jara 3a ceneKqhja :a epa6oryearue
AreHqxja 3a aAMhHhcrpallnja, llncta Ha ypeAHr4 i4 HeypeAHh xaHAxAarH
no orrac 6p.01/2018 -JPn MaKeAoHcxa paAxo rene8x3rlja. Co orneA Ha roa

-

4exa xa oeoj orrac He 6ea nonoarern pa6olxrre Mecra Bo cexropor 3a
lHlrpcuJBa pclrrrj!, notroptlo 6eure o6Jaaex J!!cH o tac oz/2oLa ta
.pr6o"ycrrbe H!
JltHlr cryti6cHrqi. 60 JPn MPT s!!.AcH noA 6p.O4"Po.lqq
5895/2 oA 09.11.20218 roAr4Ha, Mefyroa Ht4ry Ha oBo, ornac He 6ea
nono.nHerr ABere Mecra eo Cexropor 3a BHarpeuJHa peBx3r4ja. Bo
roAnurH,ror uax aa apa6oryBabe Ha JPn MPT 3a 2OL9 roArHa xoj rpe6aue

Aa 6rAe

Ao 1 MapT Bo reKoBHara 2018 ro4rna, He 6eue
AOnOTH[Te,nHO Bpa6oryEabe Bo CeKTopoT 3a BHaTpeuJHa

AoHeceH

npeAB AeHO
peerarja co orreA Ha $axror AeKa

rcrrre rpe6aue

Aa ce pean[3hpaar ABe

Bpa6oryBa$a Bo CeKTopor 3a BHarpeuJHa peBl43hja 8o reKor Ha 2018
roAuHa. Menfloa nnaHor 3a Bpa6oryBa$e 3a 2019 He 406[ cornacHocr oA
HaAnexHnre nHcfury\nA. nopaA[ Hoce]bero Ha Ho8hre axrx 3a EHarpeuJHa
oprpaxr:aqrja KaKo t,l 3a crcreMarx3aqrja Ha pa6orHxre Mecra,
OAroBop llo Haqpr lr3Beuraj 3a lr3splxeHa peBH3Hja Ha 0rHaHcrcxH x3seu;lH x peBft3xia Ha ycorraceHocr
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MPT
JPII MAKEA OHCKA PAIIIOTENEBLI3JA
foAhruHxor nnaH 3a 8pa6oryBa$e 3a 2O2O roAHHa Ha JPn MPT, Bo Koj 6ea
npeABrAeHh rcrrre pa6otxt'l Mecra KaKo t4 Bo n.naHor:a apa6oryearue o4
2018 roAxHa,6eue 4ocraeeu Ao MrHxcrepcrBoro aa Srxaxcrx oA xaAe

Ho 3a xan xe 4o6rerue no3r4TrBHo
Mhc.nelbe o4 MhOA, nopaAh roa He MoxeBMe Aa rh peanh3[paMe
n.naHhpaHrre epa6oryaarua. OA Toi acnexT, xora ro 4o6netne no3hrt'(BHoro
Mhcrelbe oA MlrHxcrepsrBoro :a Qrlaxcrr 3a n'laHor 3a 2O2O toAVHa' npr
,i3rorByBabero Ha roAr4uJHt'lor n.naH 3a apa6oryeate 3a 2027 toAAHa

4o6reme

n03ITHI,tBHo Ml'lcre]be,

te 6ea nlauupalr pa6orHrre Mecra Bo Cexropor 3a BHarpeuJHa
peBn3r4ja. nopaAr,i 3ana3yBarbe Ha poKoBr4Te npH t,l3rorByBaFbero Ha
ce
foAr4ruHr,ror nrax :a epa6oryealbe Ha JPn MPf za 2022 ro4rla no6apaxr
3a nonorHyBarbe Ha oHonKy pa6o+tr ruecra KonKy ulro ie ce ltcnpaalar co
ao
3aMhHyaalba eo nex:rja xa epa6orexr Bo JPn MPT, a ruaj*r rr
(e
nprcranrrue xox
npeABhA oApeA6nre oA qneHor 20-6 cras 11 oA 3BJC
(e npeABxAl4Me
r3MeHa Bo [oAxtlHt4or naatr:a apa6oryBa]be co roa ulro
noBlopHo

nonorHyaatbe Ha 2 pa6orHr no3qhh no nar Ha jaBeH orrac Bo Cexropor

3a

BHarpeu Ha peB143h.ia.
Hanopn Aa oA cBoxre ae(e noctoeqxr xa4pur, xoj rie rr
3aAoBoryaaar npeAarAeHxre YcnoBA t KpherepxoyM!4 :a pa6otloro trecro,
no naT Ha rrro6rnxocr 4a HanpaBr n pepacnopeAyBabe 8o oBoj ceKTop'

JPn MPT

npenopd,<o
moqKo
no
4.1.1.

ie xanpaer

3a6eaeulxa KoHcrarhpaHa Bo Haqpr x3Beujraj oA oBnacreH ApxaBeH
peah3op sa 2020 rogr,rxa zo eeudexmupoxomo znoaHuHo eo denoeuume
xHucu Ho lPn MPT co utHoc oO 427.755 unJodu dcHopu' Ho uctnoma '1e e
tonuutouo eo eduHcmeeHuom TpzoecKu peeucmop u pezucmopom uo dpyeu
npoaHu nuqa npu lJeHmopneH pe?ucmop Ho \PM, wmo ue oaoamoxyeo do

ce nomapdu moqHocmo, peonHocma u o6iexmueuocmo Ho ucKo+(oHuom
ugHoc Ha ocnoeHoma znoctHttHo ao 5undHcom uo cocmoi6o xo deu
31.L2.2020 zoduuo.

Bo apcxa co oBaa 3a6eneulxa

ApxaBeH peBx3op

3a

Bo

Haqpr [3Beuraior oA oBnacreH

2020 roAxHa,

Be

eBlAeHrxpaHaTa r,nasHhHa Bo AenoBH!4re xHrll't4

r'lr$opr'nrparrre AeKa
Ha JPn MPT e cora.nacHo

,qen6eHxor 6anauc co cocroj6a Ha 31.12.1998 roAuHa, no ocHos Ha
AoHeceHa O4nyxa xa BnaAa Ha PM 3a ycsojy8abe ua 4en6eHror 6hnaHc 3a
no4er6a Ha hMoror, cpeAcrBara, npaBara 14 o6epcxrre Ha nopaHeuHoro
JaBHo pa4rao4raQy:no npernpxjarhe MPT, Ha HoBoHacraHarrre:
JnMaxeAoHcKa paAr4orene8.43l4ja rl .ln Maxe4oxcxa pa+noguQytnja
OAIoBop no Harrpr x3Beuirai3a s3spueHa peBH3Hja Ha 0xHaHc'rcK,33Be'rar H peBH3sja Ha vcornaceHocr
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o6jaBeHo Bo cryx6eH aecHhK Ha PM 6p.84/2003 Ha 30 Ae(eMBpx 2003
toAAAa.

KaKo uJTo

e

HaBeAeHo

h Bo Haqpr

t4:eeLurajor Ha oB'nacreHr'lor

ApxaBeH peBh3op, co qen peuJaBaFbe Ha oBa npauJaFbe PaKoBoAcrBoro

Ha

JPn MPT ao noae(e HaBpar!4 hMa ncnpareHh AonAcA Ao Co6paBnero Ha
PcM (2019-2021) aa npesel\/larue Ha MepKrl h axrhBHocrl''l ao copa6otxa co
chTe HaAnexHx AHCTUry\nv, ce co qen yrBpAyBalbe Ha ocHoBaqKhoT Bnor I1
HeroBo Bnl4uJyBabe Bo LleHTpaneH perhcrap Ha PcM.
Bo nprnor (1) BI4 AocraByBaue, Cnyx6eu eecnrax 6p.84 oA 30 Ae(eMBpx

2003 roAhHa r,r fiel6en 6nlauc (SunaHc xa cocroj6a co 4ara 31 12'1998
roAl1Ha 3a Pa4ro4raQy:xo npernpxja[4e MPT h Jn MaxeAoHcxa
pagnogn$ytn)al,r3 roroeH oA RoMrcrjara 3aAonxeHa 3a h3rorByeatbe Ha

,Qen6exror
npenopaxa
roqKa 4.3.3.

'nnaac

Ha

31.12.1998

roAhHa'

no
3a6eleurxa 3a Henp$eMahe Ho MepKu u oKmuoHocmu, no ocHoo Ho
pocxodoeouume cpedcmeo npu epuebe Hd nonuc ao 2078, 2019 u 2020

douecexo odnyxo zo pocxod ceywme ce eo
MoeoLluHcKuom npocmop , o den xoi poxyeoqume Kou 6une sodonxexu co
eoduuo,

ao xou no

ucmume.

Be r,rxSoprvrrapanae Aexa oA crpaHa Ha PaKoBoAcrBoro Ha MPT ce
npe3eMeHh aKTHBHocrH, oAHocHo h3rorBeH x AocraBeH e npeAnor 3a
dopurparse Ha KoMrcrja:a co6rparue Ha pacxoAoBaH'lTe cpeAcrBa Ao
opAeneHhero 3a npaBHx x HopMan4BHh pa6opn, co qen Aa ce cnpoaeAe

nocranKa aa Qr:rvxo ocrpaHyBarbe Ha oBhe cpeAcrBa, cor'nacHo
npenopaxara Bo Haqpr r3BeuJTaj Ha osracreHnor ApxaBeH peBh3op
HaAIexHhTe opraHx 3a ynpasyBalbe 14 paKoBoAelbe Aa npe3eMar Mepxr x
aKT,,BHocrx

3a co6nparoe ,nA

Tpa Hcno prll pa

rbe,

npepa6orxa,

ll yHrurryltbe Ha oTnaA Ba oohe cpeAcTla 3a Koh e
yrrpAcHo ACxr ce AoapaeHr'r, l{eynoipc6/lHEla hrr rexHo,ou'Rtl !acrapeH'.'
Bo nphnor (2) Blr AocrasyaaMe, npeAnor aa Qoprvrraparte xa xoart'rcrja :a
peqhK.nhparbe

co6hpabe Ha pacxoAoBaHx cpeACTBa h Mareprjanh Bo nepxoA 20L8-2021
ro4raua, 6poj 05-3384/1 oA 17.05.2022 roAABa.

oarosop

o

xaqpr x3seDaai

3a n3spueHa peBB3,F Ha 0xHaHcBcxr B3seuas n peBx3xja Ha

vcor/aceHorr
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.

npenopaKa

no

roqKa

6p. a.3.5.

,,Hodnexnume oPzoHu Ho
ynpooyeobe u Poxoeode*e
do eocnocmoaom o)rYPHo
eeudeut\uio so cnederce uo

no6opyeonomo,

do

io

ymapdom cocmoi6omo no

no6opyeo*omo

30

Kou

nocmou peoneH ocHoa 30
Hlnnomo u 3dcmqpyaobe,
KoKo u HoaPeMeHo do
np$eMom deicmeujo nPed
nodnexnume cYdoeu no
oduoc uo HeHonnomeHume

no'opyeo*o
xouuxmexmume."

od

Bo epcxa co l-lo6apyaarsara oA KynyBaqr Bo 3eM1ara h
crpaHcr8o oA cMerKoBoAcrBeHara eBrAeHqr4ja oA 2020 roA Ha'
ytlTe oA
nojacHyBaMe AeKa Bo r'icrara ce eBrAeHrhpaHu npeAMerh
ce pa6orr 3a MHory
AeBeAecer[Te roAhHh na HaBaMy, oAHocHo
cTapH npeAMeTr.

3a no6apyaarsara oA.ot4crara l-'lo6apyaara oA KynyBaqh 8o
3eMjara h crpaHcrBo tllTo e Bo cMerxoBoAcrBeHara eer4exqNja'

6rae npeeemanl 3a(oHcxt'l MepKlM axrl4BHocrh 3a Han'ara Ha
h
no6apyaarsara, sa uro 6rne oQopltexu cyAcxr npeAMeru
ocHoBa
noAHeceHn ryx6r o4Hocxo npeA,o3h 3a r3BptxyBalbe Bp3
Ha BepoAocrojHa hcnpaBa Ao cyAoBl4Te, cor'nacHo rorauHara
noctojua :axoacxa PerynarrBa.
Meiyroa, HeKoH oA no6apyaanara ce Han'areHh, a Aer He Moxere
Ha nphMep:
Aa ce HannaTar nopaAh pa3nriqHr np'iqhHh KaKo
66no
- 3a roneM Aen oA nocrapxre npeAMerr xaAe h3aptl'yBa$eto
nphMeHa
cnpoBeAyBaHo npexy cy4 Cexropor aa Qrxaxcrr x noKpaj
onoMeHa oA cyAoT 3a HenraTeHa cYACKa TaKCa 3a cnpoBeAyBalse

Ha

Bo yrBpAeHuor poK He Epuen nla(arue Ha
raxca, nopaAx ulro nocranxhre npe4 cy4or 6rle 3anpeHh;

ta3BpuJyBalbero,
cyAcxara

-

rlr

e

rMoT no AoHecySa$e

Ha

3a Aen oA npeAMerrre npaBHoro nhqe naAHano ao crevaj

AnRBnAApaHo, x.[r4 BOOnUJTO HeMaro
npecyAaTa, a co qen HannaTa;

l,icro raxa nph noAHecyBalbe xa ryx6nre !l npeAno3xre 3a
X
t43Bpuly8abe HeMaro AoBorlHo nnn ro\HA noAarolu'l 3a Ha3[AOT
Ha
aapecara Ha npaaHoro /lhqe uro 6uao yrep4exo Bo reKor
qrprHt
Hr
oA
y.c7'ta
65i' lanpcHl
cyecxlt! noc?!n|! noprAh llJlo

-

cyAor;

rMa npeAMerl,l 3a KOH BO Texor Ha nocTanKaTa ce cxnyqeHt,l
cnoro46r A,rt/, Heloa o4 ryx6rre no Hanor oA AenoBeH xonerryM

-

ce noaleqeH!'t nopaAx pa3nxt{H14 nPrqhHh
Caxarrae

4a nojacHlMe

KynyBaq[ BO 3eMjara
oAHOCHO BO

Ter ce

h

AeKa

crpaHcrBo

axTHBHOCTh

noeA[HeqeH npeAMer x Bp3

l,lTH

nrcrara Ha no6apyBalba oA

e

Bo 0a3a Ha axypr4palbe

npr uro ce

npoeepyea cexoj

OCHOBa Ha AoxyMeHrhTe

h noAarou']4Te

ce Bpul,{ axypt4pa$e Ha noAaroqure B0 uc(axaHara
cocroj6a Ha no6apyBalba oA Kyny8aq[ eo aerujara r crpaHcrBo'
Axypr4parbero Ha noAaroluTe ce Bpux so copa6orxa co
BO r,,rcTl,tor

OMenextero 3a cMerKoSoAcr8o x l'lcroro e ornoqHaro yure

3a

BpeMe Ha peBH3opcKxor HaA3Op.
oarosop no Haqpr l,l3Beurai3a n3spureHa peBr3Hja

Ha OHHaHc}rcxr'r x3Berxau

r peBll3flja HaycoMaceHocr
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Haqpr PeBr30pcK14or h3Beurai

ro

q!4Tr'lpa caMt4or Ko'r]eKTrBeH

nnaTaTa 3a pa6oTHa ycneuHocT', KaAe e
AOTOBOp Ha JPn MPT 80 AenOT OA

pa6omHomo ycnewHocm Hd po6omHuKom ce onpedenYsd
u o6euom tto
3eMjoku 2u eo npedaud donokuxcxuom oduoc, xeonumemom
epwerbemo uo po6omomo, zowmedomo Ho Momepionu u MomepionHu
HarnaceHo

AeRa

cpedcmea, pedoauocm ua po6oma' Peaynrarrre o4 pa6ore*ero Ha
pa6orxltxor, oAHocHo h3opueHhre pa6orlr 3aAaqr ce yrBpAyBaar ce(oj
Enxjaar Ha
Meceq Bp3 ocHoBa Ha yrBpAeHhre KphrepxyMt4 l{oh nooAe'nHo
Ha
3roneMyBalbero Ha ocHoBHara nrara Ha pa6otttt'txor' Pea3,Ilh3aqhjara
pa6orHrre 3aAaqh Ha cexo.i pa6orxrx corracuo oBre KphrepxyMh ce
yrBpAyBa oA crpaHa Ha HenocpeAH,lor paKoBoAl4rer, a ce o4o6pyaa o4
paxoEoAhTenoT Ha noBHCOKhOT OpraHh3aqxoHeH Aen'
qneH l jacHo e HarnaceHo AeKa
CorracHo Ko,nexrhBHxor AoroBop Bo

l,lcnror ce oAHecyoa ua pa6orxrqnre na JPfl MPT oAHocHo Ha cl,tre
epa6oreHu co cfaryc aAMhHt4cTparl4Beu cnyx6eHrx, co craryc Ha AaBare'h
pa6ona Co
Ha jaBHh ycttyrl t4 epa6orexr Koh BpuJar noMotuHo rexHnqx!4
JPn MPT He rh
oBa ca(aMe Aa Harnac!4Me Aexa KorexrhaHhor AoroBop Ha
pa6oftrnqrre Ha JPn MPT no craryc ryxy rMa 3a qe'n Aa rvt o6egnxu

4eor
crre pa6orutqu rae4xo.

peanh3aqrJara
Bo xo-neKTraHror Aoro8op qneH 70 e HarnaceHo AeRa

Ha pa6orHnre 3aAaqx Ha cexoj pa6orarx ce yrBpAyBa oA crpaHa Ha
yc'nyrr'
HenocpeAHxor paxoBoAxre,n xa epa6orexrre Ha AaBare'h Ha
Oea
aAMnHhcrparhBHll cnyx6eHrqr x.nll noMotlJHo rexH]4qKh nepcoxaa'
3HaqH Ae(a HenocpeAHl4or paxoBoAhrer co,lacHo npaBhnHrt(or 3a
crcreruarn:aqrja Ha JPn MPT, (6es paanrxa 8o Koe oAAeneHne AAA
pe4axqrja nprnafa) ja opranrarapa h KoopAhHxpa pa6orara ao
oAAereHxero, peAaxqhjara r4r!4 ceKropor, nporpaMcxhor cepBhc' a Bo hcro
lpcr.ae oA Apyra 6paHa 3a Hcrara pa6orara xoja ce cnpoleAyla !o
cooAleflro?o oAqeraHra oArolop! dPcA AT pcttroPor Hl HenocplAHLot
oAAe, oAHocHo npeA ArpeKropor Ha JPn MPT'
CTe rx 3eMane Bo npeABxA npaarnHu(or 3a HopMxparbe Ha
pa6orarre laAaelt oAHocHo n,ltaHoaHre 3a pa6ora, Ho He h norpe6sre Ha

npoqecor Ha pa6ora Koj ce oABhEa BO CeKOe oAAeneHhe. LlenoKynHhoT
opraH[3aqhcKl4 npoqec Ha pa6ora Bo eAHo oMeneHre

e

opraH[3xpaH

npeA ce oA HenocpeAHxoT paKo8oAhTen co 3aAaBabe r Bol,tcTo BpeMe
r43BpruyBalbe Ha KoHXperHrTe 3aAaqh, oAHocBo noAroTByBalbe Ha

pacnopeAor ua pa6orurre o6apcxra aa norpe6ure Ha oAAeneHHero l,l
oAroBapa aa eQrxacxo peanx3nparue Ha hcrxre. HenocpeAHhor paKoBnren

OAr-oBop no

saqpr H3Beuraj

3a H3BpureHa peBH3xja He oHHaHcHcxH

r3seuaH n pesrcrja

Ha

ycornaceHocr
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JPfI MAKE/I OHCKA PAAHOTEJIEBH3JA
AhpeKTHO yqecr8yBa Bo pa,lh3aqxiara Ha crre
BO OAATeH[eTo, x Bo r4cTo EpeMe e oAorBopeH 3a kBan]iTeTHa x

oA HajHrcxo HtlBo
aKThBHOCTI4

HaBpeMeHa peanx3aqxja

nph

h3BptlJyEafbeTo

Ha xoHKpeTHhTe

pa60THl'l

3aAal/y, t1o68pc}(h.

r

noHaraMy npoAonxyBa Aa ce oABl4Ea haKo
apa6oreurre eo JPn MPT nocro.iaHo ce HaMa.nyBaar' npoqecor aa pa6ora
Bo eAHo o.oAereHre He e HaMa,neH, Hrry nax xMa HacraH 3a Koj cMe

npollecor Ha pa6ora

l43BecreHr AnA

nola+ert,

a 3apaAr HeAoBo.,lHo epa6oreuu '/lt4qa 14cr!"lor He

e noxpreH co nprlcycrBo. Pa6olnrre o6epcxr ce MaxchMalHo noAeneHr Ha

pa6orHraqrre, a npoqecor xa pa6ora npoAonxyBa 3a cnope46a exynex
6poj r.ra pa6orHraqh Bo JPn MPT 3aKnyqHo co 31 12'2018 ce 818 rlllqa, co
37.12.2OLg ce 773 n(\a;3L.12.202O ce 73O

ce 7O4

^n\a'
^A\a;3L'72'2O21
l-locrojaHoro HaManyBalbe ua pa6orxraqr Bo JPn MPT 3Haqn h 3ro'neMeH
o6ett xa pa6ora Ba oHt4e uro ocraHyBaar Aa pa6orar, a Bo hcro BpeMe
hcrara pa6orara Mopa Aa 6l4e rsepurexa xaaflirerHo HaManyBabero Ha
pa6orxrqrre Bo npocex o4 6% cexoja roAAHa' a xoer apa6oryearua ce
HanpaBeHr eAhHcrBeHo xoH Kpajor Aa 2027 toAt4qa' n co HoBI4Te
BO OAHOC xa 2018
ABaecerhHa 8pa6oryBaba, 114 pa6rHrqh ce nOManKy
ro4rna. Oea 3Haqh AeKa norpe6xre oA npoqecor na pa6ora,3a Aa ce

:aepurr eQnxacxo, Kaa-nhrerHo x HaBpeMeHo e pa6orxa ycneuHocr Ha
pa6orxrxorurrn HenocpeAH!1or pakoBoAhret, n Bo xrxoj c'nyvai xe
npercraoyBa HepaqhoHanHo xopl4crelbe Ha jaBHrre cpeAcrBa Pa6otHror
npoqec Bo eAHa MeAxyMcKa xy(a xe npecraHyBa co 3aBpuJysarbe Ha

pa6orHoro BpeMe Ha aAMl.iHhcrpar!48Hror pa6orHrx oAHocHo

He

npecraHy8a co npeHoc Ha eAeH HacraH, nocrojaHo Mopa Aa hMa nporpaMa'
l<or.
nocrojaHo Mopa Aa ce noxpxaaar Hacrat"t, r Aa ce npasar npeBoc'' 3a

cooAl'atHa no(!xlr' nPeHoc H! cnoptcx' H'crlH !Hl'{}l
cc 406}lllll
Haj,{ecro pa6ora 3a BpeMe Ha B}4KeHA ao Koj ce aHrax{hpaar oxony 20 'nhqa
oA TexHlrqap Ao xHxrHep, 3a xa, 3apaAh HeMalbe Ha Aoao'eH 6poj xa
epa6orexr Aer oA hcrhre xoh ae(e 6r.ne auraxrpaH npB[ot AeH oA
a
BhKeHAor, (e rrropa ga 6ragar aHraxhpaHh h arophor AeH oA ahxeHAor'
noHexoraui AHeBHO I4Ma I ABa npeHocl4 [ npoqecoT Ha pa6oraTa ce oABr4Ba,
qaca Ha AeH' ce
He 3acraHyBa [aRo pa6orHxq!4re ce aHraxHpaHA A no 12
pa36xpa nphroa qenocHo ce noqhryEaar A Acnnakaar cooAgerHxre

Ha nnara. Bo Cexropor 3a xoMepqhja r jaarr xa6aaxn
BHyneH 6poj Ha Bpa6oreHh ce 7 nuqa, a Bo Cexropor 3a Ot,lHaHcHcxo
pa6orelbe hcro raxa 7 nu4a. Oane 14 epa6orerra nhqa oA A8ara ce(ropa
HaAOMeCrOrlh

15OO

OAroBop llo Haqpr

ll3Be raj

r

eBrAeHrl'ipaar roArltxHo oKony oA 1400 Ao
caMo ere:Hr Qaxrypr no ocHoB Ha AoroBop!4 3a jaBHa Ha6aBRa hnh

cnpoBeAyBaar, xoHTponxpaar

3a H3spuena peBx3xja Ha OHHaHcrct(x lr3seurar

r

peru3n,a

Ha

ycorra€eHoc'r
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nporpaMcxr4 AoroBopl4, a ce cnpoBeAyBaar hcro rorKaB 6poj catvto Ha narHr

naryBatua 8o 3eMjara' CorrlacHo Bauhre
npenopaKh 3a HopMt{palbe xa pa6orxnre 3aAaq[ r pa6orHN o6apcxr Ha
aAMr4HhrpcarhBHNor pa6orlrx, ce nocraByBa npauatbero Koja 6A 6AAa
Ha.n03r

3a pearrt3apall

3roneMeB o6errt ua pa6orara Ha aAMx Hl4crparl4BH t"lor
pa6orxrax? AAA Koia e MepKara Aetta xBa/lhrerHo e h3BpueHa pa6orxara
3aAaqa corrtacHo npaBt.tnHrlxor 3a eBhAeHThparue xa Srraxcrcxa
ToqHH HaCOKt4 }{aKO Aa Ce I43rOT8h
4OXyrvrer'rraqraja? Be MonhMe nocoqeTe
Ha
eAeH npaBxnHllK 3a HopMrparbe la pa6orurre o6apcxu co ogenor
3aeAHxqxh Sylxqrn x aAMrHxcrpaqhja. Pa6orrnor npoqec Ha Aorxelbe
xa Qruancrcxa AoKyMeHTaqx.ia He npecraByBa x He npecxo(HyBa Bxry eAeH
ce
apa6oreH Bo qenoKynHhor npoqec Ha pa6ora, uanpouB Bo KoHThHyrrer
MPT'
oABhBa. Toa 3Haqr AeKa pa6orxltxor Koj ocraHan p,a pa6ola 8o JPn

Mepxara

3a

npoAonx(hn Aa ja pa6orx

r

ceojara

r

pa6orullre 3aAaqh Ha xonerara Ha xoj

My npecraHan pa6oruror oAHoc. 3a oaoj pa6orurx ooa npercraByBa
3roreMeH o6en Ha pa6ora, a pa6orara Mopa Aa 6r4e :aepuexa
(e rrvta
6naelk,l eo creAHhor qexop oA npoqecor ua pa6ora
KBarr4TerHo

:acroj, pa6ora rpe6a 4a 6r4e eaepueHa Ha BpeMe 6n4ej(r

crue

4onxxn 4a

h3BecryBaMe co KEapTanHr t43BeUJra|/.' 3a KOfiiMa poKoBH'

HarracyBare AeKa xoi odpedexu npednotu so po6omxo ycneuHocm e
uodruuuom nponuwoHuom npotleHm no oddensume Kpumepuyuu
ymepdeuu ao Konexmuesuom doeoeop, wmo Mo{e da uuo so efiexm
ycneuHocm u
cy6jemueeu npucmon npu ucnnomomo uo po6omxamo

HeocHoaoHo ucnnomeHu cpedcmeo, odxocxo dexo npemcmoayeo
HepoLluoHonHo Kopucmerce xo ioexume cpedcmeo'
Pa6orxaraycneuJHocrcorracHot(onexrr.laHhorAoroaopceyrapAyBanorp!1
KpxrephyMh H yqecrByBa co creAHhre npoqeHrh: o6eru xa r3aptueHa
pa6ora lr.Lo +fO%|, (Barlhrer Ha r3BpueHa pa6ora ( eo +3O'%\ n
(Ao +10%)'
4oruatirtcxr oAHoc Bo spuJelbero Ha pa6orHxre 3aAaqx
l4cnrara Ha pa6orxara ycneuJHocr ao Hl,rrv e.a.eH cnv'{ai comacHo
ce
Ko,neKrHEHhor AoroBop He cMee Aa HaAMhHe (4o + 50%) AoKonKy
o8he rp]l
ct4Te rpt4 xpeirepl,lyMh 3a HCnnara Ha rcrara ceKoj oA
BxnyrteHh

Kp[rephyM[ nooAenHo h co llJrlopa e npeq[3hpaH B0 AenoT 3a npecMerKa
4 npr4
Ha nraraTa Ha pa6orHr4Kor Bo cooABerH[or cooT8ep t(Oj Ce Kopnc
npecMerKa Ha nraTa.

OApeAeture npeMo3h 3a Roh Be,nxle Aexa ro HaAMhHane nponluJaH[or
npolleHr no ogeneH Kpr4repryMh, e nose(e rexHhqKa rpeuxa nph h36op
Ha cooABerHara uraQpa o4 crpaHa Ha peQepexoror H'nr4 nax HenocpeAHt,lor
paKoBoAxren ro Hanhua,n BxynHxor npou,eHT Ha pa6orHa ycneuHocr,
oarolop no s.qpr ,!!.ur.i

5. Hr!pu.F. p.,"rxj. H. Oxrsx.scxr {3E.u.H r pe Dx3rJa xa ycorna.eHoo
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ceKoj Kpxrepl4yM
BMyqyBajiH fA cA:le ::p{ Kpl4TepxyMx 3aeAHO, a He no
3Haqh
oMenHo. HeMa Hr4ry eAeH npeMor 3a pa6orHa ycneuHocr'
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coQraepcxnor crcreM (3a nocrojaHoro
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n

NH

13aA
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VE6o por Ha nooAenHara uutQPa eo
3ro'neMyBa[be Ha o6eMor Ha pa 6ora,

aBol,rcroBpeMe}(BanxrerorHah3BpuleHI'lrepa6oruro6apcxl'loAHocHo

uJTO Hh Ce AaAeHll Ha pacnonararoe)'
4OrUakrlcxllor oAHOC KOH CpeAcrBaTa
pa6orHa ycneuuocr xoi
He Bnhjae Bp3 l4cn.narara Ha BKynHxor npoqeHT sa
ro npeAnoxln HenocpeAHHOT paKoEOAhTen, 3a Aa hcToTo npeTcTaByBa

AeKa
HepaqroHanHo xophcreFbe Ha .iaBHhTe cpeAcrBa co
pa6oTHa
paKoBOAern :a pa6orxrxor npeAnoxltn
AOXOIKy HenocpeAHxor
ycneuHocl BKynHo Ao +zoyo, a nphToa He rh Ha3Haq'ln noOAe'Ho

oBa HarnacyBaM

exynHo 4o +20%)
Kp[Tep]ryMhre Bo caM]4or npeAnor, (ryxy Hasxavrl
rn 4o6re
pa(oBoAhrenor Ha ogeror r!4 oAo6pxn rcrrre, pa6orHt'txor *e

xaKo3roneMyBa6eHannara,noo4o6pyearseHaAhpeKToporHaJPnMPT'
noA chre rpr
6raAej*ra xenocpeAHhor paKoBoA!4rer Bo o6pa:noxexue
3otlJTo My ce
RprTephyMh rvt o6jaatnn cxre rp't Kphrept,lyMl'l 3aeAuo'

AoAe,neHH Ha

pa6orH!'lxor BKynHo Ao

+2O%o'

Hoquuom Hd npecwemKo xo pa6omo eo cMeHu ce ucnnoko
KoHmuHyumem He3ogucHo donu epa6omeuuom cume

eo

po1omHu qacoeu eu noMttHon Ho po6oma 8o cMeHq Ho u

nnomeu oduop unu e Ho 6onedyeorce' e
nopodu cmpuxno Henputlu3upobe 60 denom zo dodomoqu
JPn
Ha dnomo oo veH 77 od KoncKmuaHuom dozocop Ho
''!
ctovt ocHolHtra
MPt. Bo xo^cRlx6}lxo? AororoP q^eF
qac
h roa :a pa6ora
no
nnara Ha pa6orxuxor ce 3ro,eMyoa
3a
Bo cMeHh (rypnyc) 5%, 6e: 4ononxrrelHo o6jacHyaalbe
KOIO XOpUCmu

Ha
KOh qacoBl4 Ce OAHecyBa oAHOCHO Aa'nh ce oAHeCyBa
qacoBxTe KOr pa6oTtthKor rh noMtrHyBa Ha paoola EO np8a

cMeHa oAHocHo BTOpa

ilIh

rpeTa cMeHa Ha pa6oTa

[nI

naK

Kopxcrh nnareHo orcycTBo oA pa6oTa.

Ao(onxy ce cnopeA[ Kore(rrBHhor AoroBop Ha MPT co

OnuJr

AoAaroqrl Ha nrara,
Bo qreH 20 oA on uJT KorexrrBeH AoroBop aa jaaex ceKrop e
qac
Har,naceHo aeKa ocHoBHara n,nara Ha pa6ornrxor ce 3roneMyEa no
KOTeKTTBeH AoroBop 3a jaBeH ceKTop 80 AeroT 3a

OAroBop rro Haqpr H3serurai3a n3tspueHa peBn3H,a xa

0rraHcxcxr

H3BeuiaH H pe8H3rria

raycornaceHocr
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3a pa6oTa Bo Tpr,r cMeHh

5o/o,

Rafie cTpxKHo e HaBeAeHo AeKa npaBoTo

Ha 3foreMeHa nraTa no ocHoB Ha pa6oTa 8o cMeHh pa6oTHrKoT ro
ocTaBpyBa caMo 3a AeHoBxTe Kora pa6oTHttxoT pa6oTx Bo BTopa h

o8a orpaHh,]yBa.rKo npaBo He e Aen oA KoreKTllEHhoT
Aoro8op Ha JPn MPT, Hhry nax e Har.flaceHo AeRa npaBoro Ha
TpeTa cMeHa.

3ro,neMeH HaAoMecTox no ocHoa Ha pa6oTa Bo Tph cMeHn pa6oTHhKoT

ro

ocr8apyBa caMo

3a

eoeKr!4BHo noMl,lHaro pa6orHo BpeMe

BO CMeHh.

HenocpeAHr,ior cexropc(h paKoBoAhre, n cMeHo ro h3BecryBa
CeKTopor 3a $nuaucucxo pa6oretbe AeKa pa6orHhKor e Bo pa6ora Ha
cruenra (rypxyc). Bo

pa6ortror npoqec,

4enor Ha opraHh3aqhja

h

HoopAhHaL{rja

Ha

Henocpe,a,Hhor paxoBoATe.[ Moxe 3apaAr hrHocr

ycHo Aa ro MeHyBa n.naHor :a pa6ora r4nh ro npexhHyBa nrareHror
roAxuJeH oAMop Ha pa6ourxor, na ce cnyqysa taxo pa6orHrxor

3a nrareH roAltuJeH oAMop hcrttor 4a 4oata Ha
pa6ora ao cMeHx. npr4 cnopeA6a Ha enexrpoHcKara eera4exqra.ia
noHaxyBa gexa pa6oruNxor 4oaia l.la pa6ora ao cMeHa oA eAHa
crpaHa 3apaA!4 HeMalbe Ha AoBoneH 6poj xa pa6orxraqr, a oA Apyra
crpaHa nocrol4 peueHhe 3a n,naTeH roA[ueH oAMop, Koe ro nphMl,l/l
pa6orxrxor r 3a [croro He nyuJThn Aonhc co xoj {e rr raeecrlt
cooAoerHxre cnyx6ra 4exa HanpaBxn npexxH no hcroro peureHle 3a

4o6rr

peLueaNe

roAhueH oAMop.

-

,,npruHuvHo npeKyepeMeHo pa6omo" u ,,nposuuquo Hokno
npeKyapeMeHo pa6omo" ce Ho3uau od npecnemxomo no
nrdma, t<ou ce odxecyooam ao pa6omo Ho npotHutlu
ymepdenu co 3oKoH u ce npecMemyaoom KoKo uodotnecm

Ho nnomo wmo My npunoio no po6omxuxom eo mue
deuoeu xozo ue po6omu u nnomo so noMuHomume qocoeu
xo po6omo izoneMeHu 3o 50% o)HocHo 71% (npu xokuo
po6omo).
HaJHanpeA crxaM 4,6 Har.iacaM AeKa AoAaroqrrc Ha nrlra ce !a
npeKyBpeMeHa pa6ora, pa6ora ro(e, pa6ora Bo rpx cMeHh, pa6ora Bo
AeH Ha npa3Hhr(, pa6oTa 80 AeH Ha HeAereH oAMop, xaKo h AoAaroK
3a pa6oTeH cTax, a MHH14Ma.[HrTe r43Hoct,r 3a AoAaToqxTe Ha n,0aTa 3a

oApeAeH npoqeHryareH x3Hoc ce yrBpAeHx cnopeA KoneKrlBHxre
AOrOBOpx.

HaAoMecroqrre Ha nrara ce rcnraryBaar cornacHo 3axoH, a Bo
cryraj xora pa6orHhxor orcycrByBa o4 pa6ora nopaAh Kophcrelbe Ha
roAlruJeH o4rvrop, 4oo6pa:oByBalbe, xecnoco6socr ga pa6ora nopaAh
oAro!op no naqpr xs!eurai3a k!rpu.Ha p.Blr5x,a !a +HraBcxcxx

x3!.uar

pesHsxja

'raycoraaceHocr
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6onect unu noBpeAa Ao 30 AeHa,

llflr

npeKrHar pa6orex npoqec

nopaAr Aeno8Hh npxt{hH14.
so Baujhor
co oBa y(axyBaM Aexa repMt4Honoutxr rvtoxe6u h Bre
(oprcrxre repMhHor "HaAoMecr Ha
Haqpr peBr3pocKh l438euraj ro
UJTO e OA CytxrhHcxo
nla:;a" , awa ce oAHecyga Ha AoAaToK Ha nraTa'
Ha nnara AnA
3Haqebe np!4 npecMer(ara Ha n'naTa, Aanr e Ao'a'aroK
HaAOMecToK Ha n.naTa.

HanrrxaHhre onhcr,'npa3HhqHa npeKyBpeMeHa
uoilra
pa6ora"noApa36[pa pa6ora Ha npa3H''lK' a "flpa:urvua
pa6ora Ha npa3HxK so(e [4crNre
npexyBpeMeHa pa6ora" acyuHocr e

TepM14HortoulK14

2021' r xaxo repttrur
TepMrHonorhH ce ae*e nporuelerx Bo AeKMBph
Ha n'naTa 14
3a Kopl,tcTeHy'l 36opoBl'l He Bnt,liaar npr npecMerKara

reprvrrxn ce KophcTeHh Bo
hcnnaTaTa Ha AoAaToRor 3a n'nara' oaue

qacoBh Kotl ce rcnnaryBane
MhHaroro 6r4ejkr ocaex peAoBHhre
x oApeAeH Meceq'
corlacHo pa6otxrre AeFloBl'l Bo oApeAeHa roAHHa
r Ho*e 6rle HaiHanpeA
AoAaroql.ire :a pa6orara Ha npa3HHK
pa6ora
pa6orara xa pa6orxrxor Bo JPn MPT' a noroa
npexyapeMeHa
Ha npa3Hr4K lr Pa6ora Ho(e.

noManta Bo
CnopeA6eno npoqeHTr4Te KoI4 ce HaBeAeHr ce
jaseH ceKTOp'
Bo onuJT XOreKThEeH AOTOBOp 3a

oAHoc Ha npoqeHT!4Te

onuJr KOTeKThBeH AoroBop 3a iaBeH
ypeAHo sr 6euJe AocraBeH
cexTop, norot{Ho oA xoia roAhHa raKo
3a pa6ora Ha
cayx6enror BecHhx oA KaAe ce 3eMeHx npoqeHTxre
cxreM 3a npecMerxa
npa3H!rK xo(e, a 6ea Aen oA liaulxor co$rapcxt't
Ha n.nara. Bo onur KO,nexTr'iBeH AoroBop 3a h3MeHyBa$e h
jaeex cexrop (
Ha onuJTr4or KorexrxBeH AoroBoP aa
HO He Ha8eAyBare cnopeA KOj

AononHysalbe
e
Cr. BecHhri 6p. 1o/O8) o6Jaaex oo c,lyT 6eH BecHhB 6p' a5lo9
Ha pa6orxrxor
o6jateHa hsMeHara Ha'{neH 17, AeKa ocHoDHara nrara
Ha
ce 3roneMyBa no qac 3a pa6ora xo(e 29Yo n pa6ota Bo AeHoBl4
HO(e
3roreMeHa 3a 42%o vnv BKynHO pa6oTa Ha npa3HHK
npa3HHqH

Ho(e'
77%. OBa 3Haqh AeKa npoqeHror 3a pa6ora Ha npa3Hxx
BOOnuITO He e

h3MlcneH eo lPl-l MPT, ryxy 6un nocroeqxr cor/lacHo

I

Aono/lHyBatbe Ha
OnurNor Ko,neKT!4BeH Aorogop 3a jaBeH cexTop, Bo co$raepcxror
Bo 2019r'
o4creM no rcr]lor ce npecMeryEano, ce Ao npoMeHhre
Teprtrxolorujara e npoMeHara Bp3 ocHoBa Ha yKalxyBalbe oA
Ba Acnnara Tlyo'
ApxaBeH rnHcneKTopar 3a rpyA, a npoqeHTor
Koe
Boonurro He e cnoMHar so PeuJeHhero B-f9Z/3 oA 11'01'2022r'
ro HaBeAyBare. MHory e jacHo Han[uJaHo so l'lcroro PeueHhe AeKa

Onur xonexrueeH AoroBop 3a h3MeHyBabe

I

OArosop no Haqpr H3Beurlal 3a n3l'pueHa

pe"sHla

Ha

QnHaHc cxr t

3se

an H peBr3,{ja Ha

vco a'e8ocl'
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pa6oroAaBaqor Bo

,lhcrrre 3a npecMerxa A AcnI].ara

Ha nnara He ro

Ha
EMeTHar npou,eHToT 3a npecMeryBalbe A ACnAara Ha AOAaTOqXTe
nnara corracHo 3a(oH h xonexTl'lBeH p,oro8op, IrTo 3Haqh AeKa 6apa

A:r|nala Ha nnaTa Aa ro BMeTHe npoqeHToT
3a npecMeryBalbe h hcn.nara Ha AoAaroq}4Te Ha nnara Toa sHa'lh car"lo
Ha AoAaroKor
4a my 6r4e jacHo Ha pa6orxnxor, Ko.nxaB e npoqeHror
Ha nnarara uro My ce npecMeryBa ra no xoj ocHoB t4crara ce
3roreMyaa. oea 6nn eAHxcrBeHllor npoqeHT xoj xe 6rl coQreepcxtl
Ha rhcThTe 3a npecMeTKa A

npoMeHer eo 2O2Or, xaKo uJTo 6lne crrtexeru h ocraHarltre npoqeHTh
3a AOAaTOqh Ha n-naTa corracHo KorexThEHhoT AOTOBOp'
Baulrre npenopaxl4 Kaxo qyBapx Ha jaBH[re cpeAcrBa, JPn
Cor.nacHo

(85%) :a
MPT xaxo pa6oro4aaav rpe6a 4a Ncnna(a nororet* npoqeHT
pa6ora ua npa3Hxl{ xo(e, a xoj 6n 6nn eo collacHocr co 3aKoH x

pa6orxltxorul HeroBhre npaBa
'l
ltcnna*a xox epa6oreultre r npeA

KoTeKTHBeH AofoBop Bo 3auJTt4Ta tta

racrror ge*e ce nphMeHyBa

r

Ba[uxre AaAeHh npenopa xh.
Bo denom npecnemxa uo 6onedyeotte ce epwu KoKo npocex
od nconeduume 3 npocetuu 6pymo nnomu ucnnomeHu Ho

po6omuuxom 3zoneMeHti so dodomox aa po6omeu cmox,
HoMecmo Mece'4Huom u3Hoc Ho ucnnomeHomo nnoma xo xojo

e

nnomeH npudoxecom

ocuzypyeobe

zo

sodonNumenno zdpoocmaeno

eo nocnedsume 12 Mecequ

nped

Ho cny'|1jom, KoKo wmo e ymapdeuo eo
qnen 76 od 33O u qneH 76 od KoneKmueHuom doeoeop Ho JPn
MP, wmo enuioe Ho mottHocmo Ho oucmuHomo Ho
npecMemoHuom u3Hoc 6o cny'loi Ho 6onedyeo*e.

HOCmOHyAObemo

npecMer(ara Ha 6oneAyBabero 8o JPn MPT ce Epuleuje
corracHo,rner 20 o4 Onu.rrxor KonexrhBeH AoroBop sa jaaex cexrop (
cr. gecHxK 7O/O8,a8/OAl, oAHocHo 3a apeMe Ha npxapeMaHa
Hecnoco6Hgcr rr pa6orr nopaa,r 6onecr r.r no.peAl, corlacHo co
3aKoH, pa6orHxxor yiMa nPaBo Ha HaAoMecloK Ha n^ara, no'{Hyaajlh
oA npBr4or AeH Ha 6one4yaaroero oA npoceqHo llcnrareHara nnara Ha
pa6oraNxor oo nperxoAHhre rprt Meceqh.

Cornacno BauJhre npenopaKfi Hx yKaxyBare Bo cxre cnyqaei,
JPn MPT (a(o pa6oroAaBaq, HaAoMecroxor Ha ulara 3aAonx[TerHo
MOpa Aa ro npecMeryEa comacHo BI,lc[HaTa Ha npoceqHaTa nnara Ha

pa6orurxor

o4

nocneAHhre

72

Meceqh.

Toa 3Haqx

Ae(a

pa6oroAaoaqor Mopa ga ja npecMeryEa npoceqHara nnara Ha pa6o oArosop no Harrpr Erseuaai3a

'|3Bpuexa

peEe3xia Ha +tHaHcHcxx H3sel]!a,{

i

peg,{3uja

Hayco taceBocr
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rlrro ja npnMnn ao nocreABhTe 12 Meceqh 3a Aa Moxe Aa ce
yr8pAh Br,,rchHaTa Ha npoceqHhTe nphMalba no qac, na corracHo roa Aa
THr4HOr

ce Acnnal!,, HaAoMecTot{oT Ha n,naTa.

CnopeA Baurre npenopaK[, Bo npoceqHara nnara oA 12 Meceq]l
BneryBa qenxor l43Hoc Ha nlarara urro ja nprMhn pa6orHhKor 6e3
orrreq AanA toa 6nno 3a npexyBpeMeHa, xo(ta paiota nnl pa6orxa
ycneuHocr, Ho Hcro raxa Bo oBoj npocex (e ce reaae Bo npeABxA t4
BpeMero Ha npr4BpeMaHa uecnoco6Hocr sa pa6ora nopa4lr 6orecr

r

noBpeAa, comacHo co 3aKoH AoKonxy Kopr4cTen Bo h3MhHaTa roAhHa.
llpocexot:a 12 meceqN xoj ro noco.r[Bare:a Hecnoco6Hocr aa pa6ora
nopagra 6onecr xnx noBpeAa Ao 30 AeHa, e ee(e npraaeurtaBo, npeA
AocraByBaltero Ha BauJrre npenopaKx. noce6Ho caxaM Aa HamacaM

HaKo Bo BauJ[Te npenopaKh

e

HarnaceHo 3a caMo HaAoMecroKor

npxBpeMaHa xecnoco6uocr aa pa6ora

xcrara e np!4MeHera se(e

14

nopa4r 6orecr h

noBpeAa

eaxh n 3a ocraHarhre HaAoMecroqr4

n,nara oAHocHo Kopxcrelbe Ha roAhuJeH oAMop

ranra

Ha

4oo6paaoeyeat-ue.

npenopaKlrre ee*e ce npraaeuerr u ncrrfe ce npoMeHerx Bo
coQraepcxhor chreM, Ho ce oA
Ha MeceqHara

Hr4cKa

uarep.iarxa BpeAHocT Bo oAHoc

6pyro nnara koja ce rcnra(a Bo MPT.

Bo

cneAHara ra6ena ce npllKaxaHr npoqeHryanHhre
BpeAHOCTX Ha AOAaTOqXTe Ha nnaTa BO OAHOC Ha r4cnrareHaTa
MeceqHa 6pyro nlara. yulTe noMana e marepjaaHa BpeAHocr Bo oAHoc
Ha axynHlrre rpolloq, xor,r ce npeAaxAexr ao Qr.rxaxcr,rcKhr nraH Ha
JPN MPT.

pa6ora ao
2020

CMEHU

Pa6ora xa npa3Hrx

6onegyaaroa

soie

JaHyapx

o.2970/.

o.739%

o.479%

Oeepyapn

0.384%

0.006%

1.826%

Mapr

0.3860/o

1,.193%

0.000%

Anpun

0A06%

0.480%

0.1.66%

Mai

0.394%

0.L62%

0.243%

Jyxr,r

0.41.4ya

0.33s%

0.082Y0

)ynvt

o.477%

o.630%

O.OO9o/o

ABrycT

0.407%

0.445%

o.2000/0

Cenremapn

o.426%

0.9L80/o

o.089%

OKToMBpx

o.4770/0

1.422%

o.2600/0

HoeMBpx

o.447%

2.201%

o.oo2%

AexeMBp]{

o.441,%

7.5?3%

o.722%

oaro8op tro Haqpr B3Beuraj

3a r3BpueHa peBH3xia Ha OHHaHcHcxH

x3euax I

pesH3I,ja HaycoI,aceHocr
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5.

HarracyBatbe

npauJarba

3a

Ha

Her3BecHocT

]l KOHfltHy]l?er
6.2. Co BMeHo Hd qneq 69

od

Dn MpT
ce eoeedyso xoe$uqueHm Ho
cnoKeHocth 30 aupex/nopom u
KonexmuaHuom Aoeoaop Ho

3onexux dupexmop nopddu wmo oo
ol<moMapu 2020 zoduHo nomnuu)oHlJ

ce doeoeopu 20 u3$eHyaoft,e u
dononHy1ohe Ho Hu\Hltme

MeHoyeqxu

dozoaopu.

fopeHoeede\omo

He e

coznocHocm co,|neHoeume

ao

2 u 5 0d

KonexmuaHuom dozosop, xode

Aupexfiopom
oanocmeHo
xoe

jo

npemcmoeyoo

nuqe coznocHo

3ot<ot1,

npemcmosy,o JPn MpT u e

llo o4toc Ha npenopaxara Ha ApxaBHxor 3aBoA 3a peBh3xja
no To'{kara 5.2. caKaMe Aa x3BecThMe Aexa x3MeHaTa Ha
'{reHor 59 oA KonexTr4BHr4or AoroBop Ha Jpn MpT, (aAe urTo ce
BKny'{yBaaT xoeohqheHTr Ha c.noxeHocT Ha
AhpeKTopoT h Ha
3ameurxor Ha AhpeKTopor ce Ha AHA\Ajat4Ba Ha Cl4HAxKaroT

e nproareHa oA nporpaMcxhor coBer Ha
MPT, a nopaA!4 npeTxoAHr4re Hcl{ycr8a l(ora ao MpT ce
Ha MPT, Kojaluro

noTnhujyBa,ne MeHauepcKr4 AoroBopr4 Ha nperxoAHhTe
AhpexTopll co nnafu Ha ,,3HOC Aypt4 AO neT naTh noBxcot{ oA
ceraulHl4oT !43HOC rllTo xM Ce l4cnnalia Ha A!4pexropor Ha MpT ]4
Ha 3aMeHxkor AhpexTopoT Ha MpT. Co qe,
Aa ce npeBeHhpaar

o8re cocroj6r, AojAeHo e Ao oBa 3aeAHrtl(o peureHhe
CAHAAKaT)T r nporpaMcKt4or coaer Ha MpT x co roa

edxo od zoceaomume cfipoHu eo

BoBeAyBa 6aaaHc rvtery n.naThTe Ha Bpa6oTeHhTe r,l nraT[Te

None*muoHuom dozosop 3oedHo co
n pe m ce do m enom H o Cu xd u xo nx o ao

Ahpexropor Ha MpT

opeoHu3otlujo

npu Jpn MpT

u

Ha

ce
Ha

]4 Ha 3aMeHr4K AxpeKropor Ha MpT. OcBeH
oBaa oApeA6a uJTo ce oAHecyBa Ha KoeoxL{xeHr Ha croxeHocr,

epo6omeHume. c$emoMe 30
nompe6Ho do yt<oKeMe dexd

AhpeKropor Ha MpT t,r 3aMeHhx Arpe(ropor Ha MpT ce

oKnWyOObe HO AupeRmopom

Ha MPT co qneHor 1 oA KoreKThBHr4or
AoroBop xaAe uJTo ce
roqHo HaSeAeH[ KarerophxTe Ha pa6oTHhqr4Te Ha
KOr ce

3oMeHuB dupe{tuopotu

ao

epyno co arpo6omeHume M@]<e

doeede

oo npowobe

u

Ho

ucmo
dO

jo

HuoHomo

u o6jekmusHocm npu
doxecyao*emo uo odnyxu u do
npcAu3ouxo cydup Ho uHmcpecu
xo.o 6uc oOryRo ca oCh.crcooi ho
odp.datua. N
ta@.rdu.rlad
dozoaop, o eoedHo Moxe do
He3daucHocm

npeficfioayooom

oepoHugyoost<u

Qoxmop npu qyHxtluoHupo$e Ho
CuHauxanHomo opaoEuroqujc npu
lPn MPf. Od nue npuquHu chemoMe
dexo poxoeodxume opzoHu mpe6o
do ce ugzeuom od odped6ume n

ucnnomo HO nromo
KonexmuoHuom ao?ooop.

eo
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nprMeHy8a Ko.[eKTrBHr4oT AoroBop Ha MpT. CMeraMe
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Ha MpT,
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hHTepech.
Co oareA Ha toa luro MpT qeHh
Aexa ApxaBB!4or 3aEoe 3a
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KprTep[yM]4 3a TonKyBabe

Ha 3a(oHcK[Te peueH[ja, B0 no6n[c(a
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MPT (e ce norpyAr Aa ,3HajAe
Apyro noA3axoHcxo peu,eHhe h
Aa Hanpasx r3MeHa Ha RoaexrhsHxor
AoroBop Ha MpT Bo
Aenor Ha AaAeHara npenopaKa.
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Одговор
на забелешки на
Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор

Прилог бр.3

Добиени се одговори на препораките на Нацрт извештајот за извршената ревизија
на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавното
радиодифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија Скопје” (ЈРП МРТ) број
03-3216/3 од 27.05.2022 година од г. Марјан Цветковски директор на ЈРП МРТ,
заведени во Државниот завод за ревизија под број 19-985/3 од 30.05.2022 година.
Одговорите на препораките се разгледани од страна на Овластениот државен
ревизор и констатирано е следното:
1.

Забелешките на препораката во точка 4.2.2. , која се однесува на потребата од
прилагодување на дел од работните задачи и прецизирање на дел од барањата
за образование во актот за систематизација претставуваат известувања за
активностите кои надлежните органи за управување и раководење ќе ги
преземат во идниот период и причините поради кои за давателите на услуги и
помошно - техничките лица не е наведен потребниот вид на образование.
Идните активности се однесуваат на измена на актот за систематизација и
соодветно прилагодување на бројот на работни места во одделението за
радиодифузна такса, додека посочените причини беа земени во предвид од
страна на државните ревизори во текот на извршувањето на ревизијата.

2.

Забелешките на препораката во точката 4.2.3 ., која се однесува на дадени
насоки за прилагодување на интерните акти и начинот на пресметка на плата со
важечките законски прописи во делот на вреднување на основната плата,
комплетирање на персоналните досиеја и соодветно оценување на давателите
на услуги и помошно – техничките лица претставуваат образложенија за
причините кои довеле до утврдените состојби, како и известувања за
активностите кои ќе бидат преземени во идниот период за нивно надминување.

3.

Забелешката на препораката во точката 4.2.4 ., која се однесува на
воспоставување и екипирање на единица за внатрешна ревизија, претставува
образложение за причините поради кои се уште не е формирана единица за
внатрешна ревизија, како и известување за планираните активности за
пополнување на наведените работните места по пат на мобилност од еден во
друг сектор.
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4.

Забелешката на препораката во точката 4.3.1 ., која се однесува на дадените
насоки за продолжување со преземените активности за утврдување на
објективна вредност на основачкиот влог и негов упис во единствениот
Трговски регистар и регистарот на други правни лица при Централен регистар
на РСМ, не се прифаќа , поради недоставени дополнителни докази кои влијаат
на утврдената состојба во Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.
Имено, во содржината на текстот наведено е постоење на делбен биланс при
поделбата на имотот, средствата, правата и обврските на поранешното Јавно
радиодифузно претпријатие МРТ, на новонастанатите ЈП Македонска
радиотелевизија и ЈП Македонска радиодифузија, како и информации за
досегашните преземени мерки за утврдување и впишување на основачкиот влог
во Централен регистар на РСМ, кои државните ревизори ги имаа во предвид при
вршење на ревизијата.

5.

Забелешката на препораката во точката 4.3.3. , која се однесува на преземање
на активности за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад на движните ствари за кои со пописот на средствата во
ЈРП МРТ е утврдено дека се дотраени, неупотребливи или технолошки
застарени, поради што не се користат, но и не може да се продадат или разменат,
претставува известување за преземени мерки по дадената препорака. Имено,
од страна на раководството на ЈРП МРТ доставен е Предлог за формирање на
комисија за собирање на расходувани средства и материјали во период 2018 –
2021 година број 05-3384/1 од 17.05.2022 година.

6.

Забелешката на препораката во точката 4.3.5. , која се однесува на
воспоставување ажурна евиденција за следење на побарувањата, утврдување на
состојбата на побарувањата за кои постои реален основ за наплата или
застарување, како и преземање дејствија пред надлежните судови за нивна
навремена наплата, претставува известување за преземени мерки по дадена
препорака преку спроведување активности за проверка на предметите и
ажурирање на податоците во деловните книги.

7.

Забелешката на препораката во точката 4.3.6.1. која се однесува на преземање
мерки и активности за објективно определување на основот за исплата на
средствата на вработените за работна успешност, претставува известување за
хиерархиската поставеност, бројот на вработени, начинот на кој се организира
работата во ЈРП МРТ и се утврдува работната успешност. При тоа, доставено е
образложение дека случаите каде е утврдено дека има надминување на
пропишаниот процент по одделни критериуми (обем на извршена работа,
квалитет и домаќински однос) претставуваат технички грешки.
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8.

Забелешката на препораката во точката 4.3.6.2. која се однесува на дадените
насоки за пресметување на дел од додатоците на плата (работа во смени и
празнична работа) и надоместок во случај на боледување претставуваат
известувања за причините и начините на кои се вршеле пресметките. При тоа
укажуваме дека во член 71 од Колективниот договор на ЈРП МРТ, за додатокот
на плата за работа во смени прецизно е пропишано дека истиот се пресметува
„по час за работа во смени‘‘, поради што не постои дилема во однос на тоа дека
истиот не се пресметува при користење на платено отсуство од работа. Што се
однесува на додатокот за празнична работа и надоместокот за боледување,
доставените коментари од страна на одговорното лице во ЈРП МРТ
претставуваат образложенија за несоодветно користените називи кај додатокот
за празнична работа, досегашниот начин на пресметка на додатокот и
надоместокот, како и информација за веќе преземени мерки по дадените
препораки со цел да се обезбеди законско постапување.

9.

Забелешката на констатираната состојба во точката 6.2. , изнесена во делот за
Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет, која се однесува на
вклучување на раководните лица во одредбите од Колективниот договор, преку
пропишување на коефициенти на сложеност за пресметка на нивната плата,
претставува известување за причините поради кои е постапено на наведениот
начин. Овие причини беа земени во предвид од страна на државните ревизори
во текот на вршењето на ревизијата.

10. Забелешките на констатираните состојби во точката 4.4.1., кои се однесуваат на
утврдени неправилности во постапките за доделување на договори за јавни
набавки делумно се прифаќаат . Имено, кај постапката за набавка на
електрична енергија од 2019 година, ЈРП МРТ немало законска обврска во рок од
десет дена од денот на целосната реализација на договорот да достави
известување за реализиран договор до ЕСЈН, поради што оваа констатација
соодветно ќе биде коригирана во Прилог бр.1 од Нацрт извештајот на
овластениот државен ревизор. Останатите документи не претставуваат
дополнителни докази кои влијаат на утврдените состојби во Нацрт извештајот,
односно дел од доставената документацијата, веќе беше земена во предвид при
вршењето на ревизијата на конкретните постапки за јавни набавки од страна на
државните ревизори и во најголем дел не се однесува на утврдените
неправилности во текстот и Прилог бр.1 кои се составен дел на Нацрт
извештајот.
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