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1.1. Предмет и цел на ревизијата 

 

Предмет на ревизијата е - Процесот на изготвување на платите на вработените во 

ООУ-’’Дедо Иљо Малешевски ’’-Берово , за период 01.01.2013год.31.12.016 година. 

 Цел на ревизијата е да се утврди - Дали системот на плати ги опфаќа процедурите и 

контролните постапки при пресметка и исплата на плати, основаноста на истите во 

поглед на одработени работни часови, примената на коефициентот на сложеност, 

вредноста на коефициентот, правилна пресметка на посебните додатоци на плата,  

односно, главна цел на ревизијата е да се утврди,  дали пресметката  и исплатата на 

платите на вработените  во училиштето , се врши согласно позитивните  законски 

прописи и Колективниот договор како главни критериуми за изготвувањето на плати.   

 

1.2. Вовед и општи информации    
 

ООУ-’’Дедо Иљо Малешевски ’’–Берово , е основано со акт на Собранието на 

општината заведено со број 6766 од 03.10.1956год , а дејноста на училиштето е 

верифицирана со решение бр 10-1431/3 од 1995 год, издадено од страна на 

Министерството за образование. Училиштето има својство на правно лице. Во 

основното училиште  се врши воспитно образовна работа, која што се организира и 

остварува според наставен план и програма , кои на предлог на Бирото за развој на 

образованието ги утврдува Министерството за образование и наука. Воспитно 

образовната работа се изведува на македонски јазик и кирилско писмо, во рамки на 40 

часовна работна недела , а согласно Законот за основно образование, подзаконските 

акти донесени од страна на министерот , Статутот на училиштето. Орган на 

управување во училиштето е Училишниот одбор. Директорот е раководен орган, кој го 

застапува и претставува училиштето,  одговорен за законитоста во работата и за 

материјално финансиското работење на училиштето, ја организира, планира и води 

работата на основното училиште , врши избор, вработување , распоред  на 

наставници , односно непосредно раководи со целокупната работа во училиштето.За 

периодот за кој се врши ревизијата , односно од 01.01.2013 год . до 01.09.2013година, 

директор во училиштето е Киро Стоиловски, а од  01.09.2013год.31.12.2016 година ,  

директор на училиштето е Наташа Аврамска.  

 

1.3. Процес  на изготвување на плата на вработените согласно 

законските прописи 

 

Училиштето , како институција има главна цел , извршување на воспитно –

образовната дејност преку реализирање на –Годишната програма за работа на 

училиштето, согласно наставниот план , обезбедување на квалитет на наставниот 
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процес, од страна на високо стручни наставници , соработници и тела , кои пак со 

својата професионалност и ентузијазам  во работата ќе имаат свој придонес во  

подобрување на квалитетот  на работа,  ќе  образуваат, воспитуваат и воведат во 

основите на образовниот процес, генерации на ученици, кои ќе бидат гордост за 

семејствата, за училиштето и за општеството.  

За вложениот труд вработените во училиштето треба да добијат и соодветна 

заработувачка-плата. Сретствата за финансирање на дејноста на основното 

образование се обезбедуваат од Буџетот на државата , која пак по пат на блок 

дотации и наменски дотации, согласно уредбата за методологија за распределба на 

капиталните и наменските дотации ги трансферира до општините , а општината ги 

распоредува на училиштата за реализација на воспитно –образовниот процес. 

Согласно одредбите од - Законот за основно образование, согласно член 2 и член 3 од 

Законот за исплата на плати ( Сл. Весник на РМ бр. 70/97, 62/95, 33/97, 50/01,26/02, 

46/02, 37/05, 121/07, 161/08,,92/09, 97/10, 11/12, 170/12, 139/14, 147/15) член 40, член 

105, член 106 и член 114 од Законот за работни односи ( Сл. Весник на РМ 62/05, 

106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 13/13, 

25/13,170/13,187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16) , член 31, член 32 , член 

33 и член 35 од Колективниот договор за основно образование ( Сл. Весник  на РМ бр. 

24/09, 84/09, 28/10, 39/10) , работодавачот е должен на работникот да му пресметува и  

исплаќа плата за извршената работа. Заедно со исплатата на плата на работникот,  се 

исплатуваат и придонесите и даноците од плата. 

Платата  на работникот во образованието се состои од  основна плата , дел од 

платата за успешност и додатоците на плата. Основната плата е најниска плата за 

најнизок степен на сложеност и истата ја утврдуваат и објавуваат потписниците на 

Колективниот договор за основното образование , најмалку еднаш во календарската 

година.  Основната  плата за одделни степени на сложеност за полно работно време  

и нормален учинок на работникот , се утврдува така што износот на најниската плата 

за најнизок степен на сложеност  се множи со соодветниот КОЕФИЦИЕНТ за степен на 

сложеност на работното место, кој што коефициент на сложеност  изнесува 1,00 , за 

Прва група –општ работник, до 2,503 коефициент на сложеност за 7- 1 Група , 

секретар ,- воспитувач, наставник, па се до повисоките коефициенти за раководните 

лица.  

Додатоците на плата за успешност во работењето , претставуваат додаток во 

висина од 0,090 коефициент за Истакнат педагошки работник;  0,180 коефициент за 

Особено истакнат педагошки работник.  

Додатоците на плата за потешки услови на работа , се додатоци во висина од 0,120 

коефициент за работа во комбинирана паралелка, додатоци за работа во ритско 

планинско подрачје и тоа 0,300 коефициент за работа во училишта во прва категорија, 

0,180 коефициент за работа во училишта во втора категорија и 0,060 коефициент за 

работа во училишта во трета категорија. Категоризацијата на училиштата од ритско –

планонските подрачја се врши според АКТ кој го носи министерот за образование и 

наука.  
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Работникот има право на 0,50% додаток на платата за секоја година работен стаж, а 

најмногу во висина од 20% , што всушност претставува додаток за минат труд  на 

работникот .  

 

Значи, основната плата во образованието е производ од најниска плата за најнизок 

степен на сложеност дадена за соодветната  календарската година и коефициентот за 

степен на сложеност на работното место дадени во повеќето  групи и подгрупи  во 

Колективниот договор за основно образование. На така добиената основна плата се 

додаваат разните додатоци за успешност во работата доколку ги има , како и 

додатоци на основната плата за додаток на плата за работа во комбинирана 

паралелка, додаток на плата за работа во ритско - планински подрачја, додаток на 

плата за менторство , за класно раковотство. На добиениот износ се пресметува и 0,5 

% додаток  на плата за секоја година работен стаж и така се добива бруто платата на 

работникот, на која се пресметуваат придонесите и даноците од плата , за да накрај се 

добие нето платата што ја добива работникот. Платите во училиштето ги пресметува 

благајник, по издадените РЕШЕНИЈА за работа и РЕШЕНИЈА за висина на плата за 

секој работник посебно, согласно позитивните законски прописи од веќе напред 

наведените закони.  

 

1.4. Процес  на изготвување на плата на вработените во општинското 

основно училиште  

 

По барање на ревизијата беа доставени дел од платните списоци и Образец Ф1, од 

процесот на пресметка на плата од 2013 год. и тоа пресметките за месец јануари, 

март, мај, септември и ноември. Од доставените пресметки се проверени пресметките 

на плата за дел од вработените , односно пресметките за неколку вработени од 

различни категории на наставници , воспитувачи, наставници од одделенска настава, 

административно-стручни работници. Постапката за изготвување на платата е во 

основа иста за секој вработен во училиштето , освен што е различна висината на  

коефициентите за степен на сложеност  на работните места и различни се додатоците 

на плата што секој работник ги има. 

Со ревизијата се опфатени пресметките за дел од вработените. Проверени се : 

Изготвувањето на  платните списоци  и Ф1-Образецот кој се изготвува после платните 

списоци и заедно со –Планот за плата и  Платните списоци се доставува преку 

општината до Министерството за образование. Преку Образецот Ф1, Министерството 

ја следи и контролира работата во процесот на исплата на платите што се врши во 

училиштата . Значи во Ф1-Образецот , освен бруто плата , придонеси од плата, вкупна 

заработувачка, основна плата , минат труд се дадени и податоци за додатоците од 

плата. Секој различен додаток се искажува во посебна колона,   се евидентира 

статусот на секој вработен , степенот на образование , пол,  вид на работен однос, 

односно дали вработениот е на определено или неопределено работно  време, како и 

за лицата кои имаат промена во тековниот месец се евидентира видот на промената 

со внесување на посебна шифра за  секоја една состојба на вработените. 
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Комплетната евиденција за вработените треба да биде точна и усогласена со 

евиденцијата во другите институции и фондови кои учествуваат во процесот на 

исплата на платите и придонесите на вработените  во училиштето .  Податоците во 

Ф1-Образецот произлегуваат од извршената пресметка на плата  и доколку  во 

процесот на пресметка на плата се правилно внесени потребните податоци , точна ќе 

биде како пресметката на плата , така  и Ф1 – Образецот. Значи доколку за 

вработениот се правилно внесат податоците за –Висина на коефициент за степен на 

сложеност на работно место, -Висина на најниска плата за најнизок степен на 

сложеност за полно работно време, годините на работен стаж, додатоците за посебни 

услови за работа , додатоци за плата за успешност во работењето, тогаш ќе биде 

точен и  пресметаниот износ, односно  висината на бруто платата , како и сите 

одбитоци: одбитоците за осигуривање, чланарини за СОНК, боледувања и други 

одбитоци. Значи од правилно внесените параметри во процесот на изготвување и 

исплата на плата на вработените , произлегува и правилно извршената пресметка.  

Министерството за образование има надлежност да врши контрола на работата на 

училиштето посебно во делот на – Пресметка и исплата на платите на вработените – 

и доколку открие пропусти во изготвувањето на платните списоци и Ф1 – Образецот, 

бара да се изврши корекција и исправка на откриените грешки. 

Главна цел на ревизијата во извршување на ревизијата на -Процесот на изготвување и 

исплата на платите  во училиштето -  е да утврди дали е запазена постапката за 

изготвувањето на плати, дали податоците за секој вработен одговараат со 

претходно издадените РЕШЕНИЈА за работа , решенија за определување на вкупниот 

број на наставни часови , дали  утврдената висина на коефициентот за степенот на 

сложеност за работното место на кое работникот е распореден  е согласно 

Колективниот договор за основно образование , односно , дали се почитува законската 

регулатива во утврдување на висината на сите потребни параметри.  

 

Наод бр. 1. Во Листата на пресметка на бруто и нето плата за месец јануари -2013 год. 

во колона бр. 3 каде се внесени вредностите на коефициентите за степен на 

сложеност на работно месо на  реден број 68, лице со иницијали Ј.Ц. стои коефициент 

2.503, во Пресметката за месец март стои коефициент 2.251, за месец септември 

коефициент од 2.251 и за месец ноември 2.375. Висината на коефициентите  за степен 

на сложеност за полно работно време се дадени во Колективнио договор за основно 

образование , по Групи и Подгрупи. Но , - Висината на коефиоциентите , може да се 

промени , зависно од бројот на наставни часови што вработениот ги има во дотичниот 

месец. Ревизијата , за горенаведениот случај , изразува мислење со резерва  , бидејќи  

не можеше да се  утврди бројот на часови што споменатото лице ги има во 

конкретните месеци , од причина што , во тој период на вработените не им се 

изготвувани РЕШЕНИЈА за определување на вкупниот број на наставни часови на 

наставникот , како и  РЕШЕНИЈА за исплата на плата на вработените во училиштето 

од кои  ќе може да се провери  бројот на часови што ги имал вработениот во 

конкретните месеци. Значи за проверка на бројот на наставни часови за споменатиот 

работник нема  никаков пишуван документ , од каде ќе може да се направат 

потребните контроли, за утврдување на вкупниот број на наставни часови, висината на 

коефициентот за степен на сложеност на работни места, поради што, како што веќе е 
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напоменето,  ревизијата изразува мислење со резерва, за променливоста на висината 

на пооделни  коефициенти за степен на сложеност  на работните места.  

Наод бр. 2. Во - Листата на пресметка на бруто и нето плата за месец јануари -2013 

година  во колона бр. 3 каде се внесени вредностите на коефициентите за степен на 

сложеност на работно месо на  реден број  64, лицето со иницијали Љ.М. стои 

коефициент  на сложеност 2.409, во Листата за месец март-2013 година за истото 

лице е внесен коефициент  2,503, во Листата за месец мај, коефициент 2,503, Во –

Листата за месец септември коефициент 2.251 и во Листата за месец ноември внесен 

коефициент 2.251. И за напред споменатото лице, ревизијата не можеше да 

констатира и да утврди поврзаноста на висината на коефициентот за различните 

месеци со вкупниот број на наставни часови на наставникот , бидејќи и за тоа лице 

нема РЕШЕНИЈА за определување на вкупниот број на наставни часови на 

наставникот , како и  РЕШЕНИЈА за исплата на плата на вработените. 

Наод бр.3.  Во - Листата на пресметка на бруто и нето плата за месец јануари -2013 

година  во колона бр. 3 каде се внесени вредностите на коефициентите за степен на 

сложеност на работно место на  реден број  77, лице на работно место благајник , 

вредност на коефициент за јануари стои 2.023, за март висината на коефициентот е 

2,023. За месец мај исто 2,023,  додека за месец септември висината на коефициентот 

е променета и изнесува 2,503 , исто и за ноември 2.503, иако станува збор за исто 

работно место , односно благајник со  завршено вишо економско образование. Значи 

горе споменатото лице на работно место благајник , во чии што Договор за 

вработување заведен со бр 04-17/3 од 09.01.2009 год стои дека работникот ќе работи 

на работно место благајник , ќе прима плата од 14.091,00 денари, а висината на 

коефициентот, од месец јуни  2013 год изнесува 2,503 , како да работникот работи на 

работно место за кое е предвидено високо образование  и да самиот работник има 

завршено високо образование. Овој случај е наод број 3 и претставува пропуст 

направен во работата на  институцијата   , бидејќи благајникот работел на работно 

место кое е систематизирано за работа на лице со завршено средно образование, 

благајникот има  завршено виша економска школа, а платата му се пресметува и 

исплаќа со коефициент на сложеност за изведување на високо сложени работи .  До 

ревизијата по доставување на –Претходниот извештај , е доставен дополнително нов 

документ –АНЕКС – Договор за вработување , архивиран со број 04-203/1 од 

26.06.2013 год. Договорот за вработување  на кој што се повикува работодавачот  ( бр. 

04-343/2 од 04.11.2009 год) не е доставен за ревизија . Во АНЕКСОТ на споменатиот 

договор , во член 2 , стои дека , во точка 4 од Договорот  после зборот  благајник се 

додава зборот –и книговодител- , значи лицето освен благајничко работење ќе 

извршува и сметковотствени работни активности .  Исто така во член 3 од АНЕКСОТ, 

стои дека –Точката 8 од Договорот ( кој на ревизијата не е доставен) се менува и гласи 

– За извршување на работите и работните задачи на работно место на кое е 

распореден работникот според интерен акт-систематизација се утврдени 2,503 

бодови, односно 33.660, оо денари бруто плата и тоа, 

А) За степен на образование 2,503 бодови, 

Б) За работно искуство 0,5% бода  од делот на основната плата на годишно ниво. 

Работодавачот вредноста на бодот го утврдува според коефициентот на сложеност во 

соодветната група и подгрупа на која и припаѓа работното место . Во член 4 од 
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споменатиот АНЕКС на договорот , стои дека , овој анекс влегува во сила од 

26.06.2013 година и ќе се применува од денот на потпишување, односно од 26.06.2013 

година.  

 И покрај одредбите од член 4 од Анекс-договорот, работодавачот со примена на овој 

член започнува од 01.06.2013 год. односно ретроактивно , што е исто така пропуст во 

работењето на институцијата. Исто така , на работникот  -благајник-книговодител за   

извршување на работите и работните задачи на работно место на кое е распореден 

според интерен акт-систематизација се утврдени 2,503, иако работникот нема високо 

образование . Освен тоа на работникот не му се издава –Решение за 

прераспоредување на работно  место согласно актот за систематизација, ниту пак 

такво Решение е доставено до ревизијата.  

 

Наод бр.4. Во текот на 2013 година на вработените во основното училиште не им се 

издавани РЕШЕНИЈА за утврдување на висината на платата  и за  исплата на плата.  

Наод бр.5. Во текот на 2014 година се констатирани слични пропусти како и во 2013 

год. За неколку вработени во –Листата за бруто и нето плата(  за месеците, јануари, 

март, мај, септември и ноември ) во колоната бр. 3 , за утврдување на висината на 

коефициентот  за сложеност , има случаи каде за исти лица се ставани различни 

коефициенти за пресметка на основната плата. Од извршеното интервју со 

раководителот на училиштето , ревизијата констатира дека висината на коефициентот 

за степен на сложеност на работните места , зависи и од вкупниот број на наставни 

часови на работникот , така да за некои наставници кои имале помалку од дваесет 

наставни часа , имаат и помал коефициент од висината на коефициентот за степен за 

сложеност за полно работно време. Ревизијата немаше можност да дојде до пишуван 

документ од кој ќе може да се утврди кој наставник за конкретните месеци колку 

наставни часа има. Висината на најниската плата за најнизок степен на сложеност , за 

2013год. до октомври-2014 год. изнесува 11.643 денари и тој износ се множи со 

коефициентот за степен на сложеност за да се добие основната плата за секој 

вработен.   

Наод бр. 6. Во текот на 2015 година се прегледани - Пресметките  од плата за  

месеците: јануари, март, мај, септември и ноември . Овде речиси сите вработени 

наставници од наставници на одделенска настава, предметни  наставници, сите што 

имаат доволен број на наставни часови , имаат коефициент 2,503, наставниците кои 

се истовремено и раководители на подрачните училишта имаат коефициент на 

сложеност 2,617 ,хигиеничарките се со коефициент 1,301. Раководителот на 

институцијата  стандардно има највисок коефициент 3.374, и многу мал број на 

вработени оние што немаат полно работно време , или се приправници, имаат  

понизок  коефициент на сложеност. За период од октомври 2014 година , целата 2015 

година , до месец мај 2016 година до кога се обезбедени документи за ревизија , 

висината на најниската плата за најнизок степен на сложеност изнесува 12,109 денари 

и за да се добие основната плата тој износ се множи со коефициент на сложеност за 

секој вработен посебно.  
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Бидејќи , периодот во кој се врши ревизијата , за основното училиште е време во кој 

повеќето од вработените се на годишен одмор, ревизијата немаше можност да дојде 

до сите барани документи . Мислењето што го искажува ревизорот е по доставените 

документи.   

1.5. Заклучок.  

Цел на ревизијата е да се утврди - Дали системот на плати ги опфаќа процедурите и 

контролните постапки при пресметка и исплата на плати, основаноста на истите во 

поглед на одработени работни часови, примената на коефициентот на сложеност, 

вредноста на коефициентот, правилна пресметка на посебните додатоци на плата,  

односно, главна цел на ревизијата е да се утврди,  дали пресметката  и исплатата на 

платите на вработените  во училиштето , се врши согласно позитивните  законски 

прописи и Колективниот договор како главни критериуми за изготвувањето на плати, 

односно , дали   податоците за секој вработен одговараат со претходно издадените 

Решенија  за работа , Решенија за утврдување и исплата на плата , Решенија за 

определување на вкупниот број на наставни часови на наставниците.  

Со  ревизијата беше опфатен периодот од 01.01.2013 год. до 31.05.2016 год. и беа 

прегледани –Листите на бруто и нето плати,  Преглед на Образец –Ф1 , за месеците 

јануари, март, мај , септември и ноември , како и неколку Решенија за определување 

на вкупниот број на наставни часови на наставниците , неколку Решенија за 

утврдување на висината за исплата на плата на вработените кои за прв пат почнуваат 

да се изготвуваат од 01.10.2016 година.  

Ревизијата правеше интервју со раководителот на училиштето , од кое интервју 

можеше  да се констатира дека раководителот ја следи состојбата  на секој еден 

вработен  во училиштето , посебно на наставниот кадар каде што има и најголеми 

промени на состојбата на работникот. Раководителот ги следи  вкупниот број на 

наставни часови на наставниците и за оние наставници кои имале помалку од дваесет 

наставни часа , имаат и помал коефициент од висината на коефициентот за степен за 

сложеност за полно работно време. Исто така  се следи  кои  од наставниците имаат 

додатоци за ритско- планинска работа , за класно раковотство , менторство, кои  од 

наставниците се приправници  , бидејќи , секој  од овие податоци влијае во висината 

на пресметката на плата. 

Ревизијата немаше можност да дојде до пишуван документ од кој ќе може да се 

утврди кој наставник за конкретните месеци колку наставни часа има и кој вид 

на додатоци на плата има, што е и главен наод за  процесот на пресметка на плата.  

Со потпишување на Колективниот договор за основно образование ( сл. Весник на РМ 

24/09,17/09, 84/09,28/10 и 39/10) Коефициентот за степен на сложеност на работно 

место наставник , стручен соработник, изнесува 2,503 поени , без разлика дали 

станува збор за наставник со завршена Педагошка академија, односно високо 

образование , или Виша педагошка школа , односно  вишо образование. 

Ревизијата е на мислење дека ПОСТАПКАТА за пресметка на плата на вработените во 

училиштето воглавно е запазена , од  утврдување на висината на вредноста на 

коефициентот на сложеност  за полно работно време , утврдување на висината на 
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најниската плата за најнизок степен на сложеност, утврдување на висината на разните 

додатоци на плата, процентот за минат труд.   

Главен наод на ревизијата 1. Во текот на целиот период за кој е вршена ревизијата , 

на вработените не им се издавани РЕШЕНИЈА за утврдување на висината на платата  

и за  исплата на плата. Со изготвување и издавање на Решенија за исплата на плата , 

е започнато од 01.10.2016 година и од тогаш се изготвуваат постојано на крајот на 

месец септември. 

 Главен наод на ревизијата 2. Благајникот во училиштето со - Договор за 

вработување заведен со бр 04-17/3 од 09.01.2009 година во кој стои  дека работникот 

ќе работи на работно место благајник , ќе прима плата од 14.091,00 денари, а 

висината на коефициентот, од месец јуни  2013 год изнесува 2,503 , како да 

работникот работи на работно место за кое е предвидено високо образование  и да 

самиот работник има завршено високо образование. Значи во периодот од јуни 2013 

година до мај 2016 година, на споменатото лице му се пресметува и исплаќа плата со 

коефициентот за степен за сложеност  за изведување на високо сложени работи  и 

завршено високо образование , односно повисока плата од законски предвидената.   

 

1. Препорака.   Се задолжува раководството во училиштето да работи на 

подобрување на контролната средина во која се спроведува –Процесот на 

пресметка и исплата на плати на вработените во училиштето .  Со изготвување на 

Решенија за утврдување на висината на платата  и за  исплата на плата е започнато 

01.10.2016 година и од тогаш се изготвуваат постојано на крајот на месец септември. 

Но освен тоа менаџментот треба да изготвува и Преглед- листа за состојбата за 

секој еден вработен во училиштето на крајот на секој месец, од која ќе се следи  :  

вкупниот број на наставни часови на наставниците, од кои ќе може да се 

пресмета и висината на коефициентот за степен на сложеност, опис на сите 

додатоци на плата што работникот ги има за месецот,  од класно раковотство , 

работа во ритско планински подрачја, менторство, користење на боледување. 

 

За сите наоди дадени во извештајот ревизијата поседува фотокопирана 

документација.   

 

 

 

Берово                                                                                             И з г о т в и л  

15.08.2019год.  Внатрешен ревизор  

                                                                                                      Марина Предарска  
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