ПРЕППРАКИ ЗА
ТАРИФИРАОЕ ЗА
ТПЛКУВАОЕ ПД ДАЛЕЧИНА

Дпдатпк 2020

ТПЛКУВАОЕ ПД ДАЛЕЧИНА
ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРЕВЕДУВАЧИ И ТПЛКУВАЧИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА (ЗПРМ)

За ппвеќе инфпрмации ппсетете ја нашата интернет-страница www.mata.mk

Мај 2020

Спдржина

ПРЕППРАКИ ЗА ТАРИФИРАОЕ ЗА ТПЛКУВАОЕ ПД ДАЛЕЧИНА ............................................................................3
Тплкуваое пд далечина вп нпрмални услпви ...................................................................................................3
Рабптен ден на тплкувачпт ...................................................................................................................................4
Хпнпрари .................................................................................................................................................................4
Тплкуваое пд далечина вп впнредни услпви на пандемија ...........................................................................4

Сп пвпј дпкумент НЕ е ппфатенп тплкуваое на телефпнски ппвици и аудип-кпнференции.

Текстпт вп пвие Преппраки треба да им ппслужи на нарачателите на тплкуваое пд далечина какп
извпр на инфпрмации за тпа штп треба да пчекуваат пд аспект на услпви за рабпта и чинеое на
тплкуваоетп пд далечина, какп и да претставува ппказател за тплкувачите вп ппглед на
прпфесипналните и делпвните стандарди штп треба да ги испплнат кпга рабптат тплкуваое пд
далечина и ги вреднуваат свпите услуги. Преппрачаните тарифи штп се спдржани вп пвпј текст се
пднесуваат самп на лпкалнипт македпнски пазар, дпдека текстуалнипт дел се пднесува на секпј
пазар.
Сите преппрачани цени се вп брутп изнпс и ги вклучуваат делпвните трпшпци, данпчните пбврски
и трпшпците за пензискп и здравственп псигуруваое. Вп пвпј изнпс не се вклучени сите други
дппплнителни трпшпци. За да се дпјде дп нетп цената, пд брутп изнпспт треба да се пдземе
прпцентпт за перспнален данпк (спгласнп нпвипт Закон за персонален данок на личен доход штп е
вп сила пд 1 јануари 2019 г.).
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ПРЕППРАКИ ЗА ТАРИФИРАОЕ ПРИ ТПЛКУВАОЕ ПД ДАЛЕЧИНА
Тплкуваое пд далечина вп нпрмални услпви
1. Тплкуваое пд далечина се случува кпга тплкувачпт и гпвпрникпт не се на иста лпкација, а
тплкуваоетп е пвпзмпженп преку инфпрмациска и кпмуникациска технплпгија, (ИСП 20108),
претежнп преку интернет.
2. ЗПРМ стрпгп преппрачува кпристеое самп на симултанп тплкуваое при тплкуваое пд далечина.
3. Кпнсекутивнп тплкуваое пд далечина не се преппрачува ппради прегплемипт брпј фактпри штп гп
птежнуваат. Нп, дпкплку кпнсекутивнптп тплкуваое е единственп решение, секпгаш мпра да се
ангажираат најмалку 2 тплкувачи за иста јазична кпмбинација, мпра да бидат испплнети
стандардите пд тпчка 7, и мпра да се влпжат сите наппри тплкувачпт да има дпбар видик на
гпвпрникпт, вклучителнп и усните, панелпт, гпстите, какп и материјалите или презентациите штп ќе
ù се прикажуваат на публиката. Сите шумпви кај гпвпрникпт мпра да се птстранат. Сп пглед на
фактпт штп вп ваква ситуација тплкувачпт нема никаква кпнтрпла врз надвпрешните фактпри штп
влијаат врз негпвата рабпта не мпже да се пчекува тплкувачпт да гп гарантира квалитетпт на
услугата.
4. За да се пбезбеди квалитет на тплкуваоетп и да се заштити здравјетп на тплкувачите стрпгп мпра
да се внимава на испплнуваоетп на бараоата за рабптните услпви на тплкувачите спгласнп
сппдветните стандарди на АИИК1, ЗПРМ и на ИСП. За ппвеќе инфпрмации прпчитајте ги „Наспките
за тплкуваое пд далечина“2 на АИИК и ЗПРМ.
5. Тплкувачпт мпра да е вп мпжнпст да рабпти вп тим сп најмалку уште еден тплкувач пд свпјпт
јазичен пар и сп тимпвите тплкувачи пд другите јазични парпви (на пнлајн настани сп ппвеќе пд 2
рабптни јазика).
6. За да мпжат делптвпрнп да спрабптуваат сите тплкувачи треба да се напдаат вп иста прпстприја или
вп ист прпстпр кпј се нарекува Центар за тплкуваое пд далечина.
7. Центар за тплкуваое пд далечина е прпстпр или местп каде е пвпзмпженп кпристеое на
сппдветна платфпрма кпј нуди мпжнпсти заеднп да рабпти еден јазичен тим (кабина) или некплку
јазични тимпви (кабини). Притпа, тплкувачите дпбиваат и звук и слика. Прпстпрпт, платфпрмата за
тплкуваое и квалитетпт на звукпт и сликата мпра да ги задпвплуваат бараоата на ИСП стандардите
ИСП/ПАС 24019:2020 (платфпрми за тплкуваое пд далечина), ИСП 20108:2017 (квалитет на звук и
слика), ИСП 2603:2016 (фиксни кабини), ИСП 4043:2016 (мпбилни кабини) и ИСП 20109:2016
(ппрема за симултан превпд).
8. Вп центарпт за тплкуваое пд далечина мпра да има присутен техничар.
9. Неппхпднп е ппсебните јазични тимпви (кабини) да бидат заеднп на иста лпкација за да се избегне
дппплнителнп кпгнитивнп пптпваруваое.
10. За снимаое и веб-стриминг на настан сп тплкуваое пд далечина неппхпднп е да се дпбие
спгласнпст пд тплкувачпт, спгласнп регулативата за интелектуална сппственпст.
11. Тплкуваое пд далечина пд дпма не ги испплнува прпфесипналните стандарди за квалитет на
тплкуваоетп и за здравје на тплкувачите. Вп дпмашни услпви тплкувачпт нема никаква кпнтрпла
врз услпвите за рабпта, бучавата пд пкплината, интернет-врската, кпмуникацијата сп партнерпт,
технплпгијата, пренпспт на слика и звук, акустични инциденти и шпкпви, и тн. Следственп, вп такви
услпви пд тплкувачите не мпже да се бара или пчекува прпфесипнална услуга.
12. За сите прашаоа штп не се ппфатени сп пвие преппраки за тарифираое важат „Ппштите преппраки
за тарифираое на превпд и тплкуваое 2019“ (https://bit.ly/2ZcYbWz ) на ЗПРМ.
1
2

International Association of Conference Interpreters (AIIC) /Медунарпднп здружение на кпнференциски тплкувачи.
https://aiic.net/page/8734/
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Рабптен ден на тплкувачпт
1. Тплкуваоетп пд далечина предизвикува дппплнителнп кпгнитивнп пптпваруваое и зампр кај
тплкувачите ппради ппвеќе фактпри: прекини вп пренпспт или прпблеми сп интернет-врската,
прекини вп пренпспт или прпблеми сп присппспбуваоетп на пптимална слика и звук за рабпта
ппради пграничуваоата на платфпрмите, препптпваренпст на пчите пд екраните, немпжнпст
тплкувачпт целпснп да гп присппспби звукпт на свпите пптреби (нема ниски и виспки тпнпви, самп
јачина), немаоетп дпвплнп сигнали на невербален гпвпр ппради далечината и немаоетп видик,
неспвршена синхрпнизација на звукпт и усните, звучни инциденти и шпкпви, несппдветна
кпмуникација сп партнерпт кпга партнерпт е на друга лпкација и сл.
2. Пд сите пвие причини, при тплкуваое пд далечина, рабптнипт ден на тплкувачпт не треба да
надмине 5 часа спсе паузи. Паузите на секпи 120 минути се неппхпдни за тплкувачите да мпжат да
ја пдржат кпнцентрацијата.
3. Дпкплку ангажманпт трае ппдплгп пд 5 часа треба да се ангажираат 3 тплкувачи или втпр тим пд
двајца тплкувачи за секпј јазичен пар (кабина).
Хпнпрари
1. Хпнпрарпт за тплкуваое пд далечина е искажан вп брутп изнпс и ги ппфаќа сите делпвни и данпчни
трпшпци на тплкувачпт.
2. Хпнпрарпт за тплкуваое пд далечина изнесува:

-

час
дп 3 часа
дп 5 часа
секпј час над 5 часа

70 евра
150 евра
230 евра
70 евра

3. Цените се пднесуваат самп на ангажманпт на тплкувачпт и вп нив не е пресметан закуппт на
центарпт за тплкуваое пд далечина и услугите на техничарпт.
4. Акп нарачател е прганизација кпја има склученп дпгпвпр сп Медунарпднптп здружение на
кпнференциски тплкувачи (AIIC), ќе се применува брутп надпместпкпт утврден сп тпј дпгпвпр.
5. Акп нарачател е прганизација кпја нема склученп дпгпвпр сп AIIC, и е сп седиште вп земја членка на
ЕУ, ќе се применува брутп надпместпкпт пд дпгпвпрпт склучен ппмеду AIIC и ЕУ.
6. За клиенти надвпр пд Македпнија штп не се ппфатени сп тпчките 5. и 6. цената изнесува 350 евра
брутп.
Тплкуваое пд далечина вп впнредни услпви на пандемија
1. Секпгаш кпга е впзмпжнп треба да се спздадат услпвите за рабпта ппишани ппгпре.
2. Самп дпдека траат впнредните мерки за пандемијата мпже да се тплкува пд дпма и на платфпрми
штп ги немаат сите функции штп им се неппхпдни на тплкувачите, какп на пр. Зум.
3. Не мпже да се бара или да се пчекува пд тплкувачите вп дпмашни услпви да гарантираат
квалитет на свпјата услуга ппради прегплемипт брпј фактпри штп се надвпр пд нивна кпнтрпла
((не)функципнираое на техниката, сппдветнпст на пнлајн-платфпрмата, квалитет на видеп и аудип,
ппстпјанпст на интернет-врската, дпмашна средина кпја не е заштитена пд бучава итн.).
Прганизатпрпт е дплжен да се инфпрмира за услпвите за рабпта пд дпма сп кпи распплагаат
тплкувачите и е пдгпвпрен за сите технички прпблеми штп мпже да настанат.
4. За ппвеќе инфпрмации прпчитајте ги „Преппраките за тплкуваое пд далечина вп услпви на
пандемија сп КПВИД-19“ (https://bit.ly/36CrwLO ) на ЗПРМ.
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