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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Во Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15,  27/16 и 83/18) се уредуваат условите и 
начинот на вршење на државната ревизија, како и организацијата и надлежностите на 
Државниот завод за ревизија.

Со Уставниот закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на 
Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/19), со Амандман XXXIII на Уставот се изврши измена на името на државата. Новото 
име на државата не е содржано во постојниот текст на Законот за државната ревизија.  

Со одредбите од членовите 39, 39-а, 39-б, 39-в, 39-г, 39-д и 40 од Законот за 
државната ревизија се уредени прекршочните санкции за прекршоци сторени од 
страна на субјектот на ревизија и овластениот државен ревизор, односно на 
државниот ревизор. Согласно член 132 од Законот за прекршоците („Службен весник 
на Република Северна Македонија бр. 96/19), државните органи се должни во рок од 
шест месеци да ги усогласат законите во кои се пропишани прекршочни санкции. 

Врз основа на горенаведеното се предлага донесување на измените на Законот 
за државната ревизија во предложениот текст.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Предложените измени на Законот за државната ревизија имаат за цел 

усогласување на целиот текст на Законот со Амандман XXXIII на Уставот како и 
усогласување на  прекршочните одредби со одредбите од Законот за прекршоци. 

Предлогот на Законот за изменување на Законот за државната ревизија  се 
заснова врз истите начела врз кои се заснова и постојниот закон. 

Со Предлогот на закон се предлага промена поради новото уставно име на 
државата. Исто така, се предлага намалување на висината на постојните глоби и се 
утврдуваат износи на глоби во висина на износите уредени со Законот, пришто за 
прекршоците сторени од страна на физички лица се утврдува фиксен износ на глоба, а 
за прекршоците сторени од страна на правните лица се уредуваат глоби во распон во 
зависност од големината на правниот субјект. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Законот чие донесување се предлага не повлекува обврска за обезбедување 
средства за неговото спроведување од Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ТОА, ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски 
средства за неговото спроведување. 

 Материјални обврски за одделни субјекти ќе произлезат при изрекување на 
одмерена глоба за сторен прекршок.



V. ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ОВОЈ 
ЗАКОН

Донесување на подзаконски акт со кој ќе се пропише формата и содржината на 
прекршочниот платен налог.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Член 1
 Во Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15, 27/16 и 83/18) во членот 3 став (2), член 
4 ставови (3) и (5), член 5 став (1), став (2) точка 1), член 9 точка 10), член 12, член 14 
став (1) точка 1), член 16 став (2) точка 5), член 17-а став (10), член 17-б, член 17-з 
ставови (5) и (6), член 17-с став (5), член 18 став (1), член 22 став (1), членови 23 и 29, 
член 33 ставови (2), (3) и (4), член 34 и член 38 ставови (2), (3), (5) и (6) зборовите 
„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2
Во членот 39 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во 

износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија микро 
трговец, од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија 
мал трговец, од 1.500 до 2.500  евра во денарска противвредност за субјект на 
ревизија среден трговец и од 2.500 до 3.500  евра во денарска противвредност за 
субјект на ревизија голем трговец ќе му се изрече за прекршок на правно лице ако:”

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на субјект на ревизија–трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој 
член.”. 

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој 
член.“

Член 3
Членот 39-а се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро 
трговец, од 1.000 до 1.500  евра во денарска противвредност за мал трговец од 1.500 
до 2.500 евра во денарска противвредност за среден трговец и од 2.500 до 3.500  евра 
во денарска противвредност за голем трговец ќе му се изрече на овластеното правно 
лице кое технички го спроведува испитот од член 17-б на овој закон доколку: 

1) не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Државниот завод за 
ревизија и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на 
Државниот завод за ревизија согласно со членот 17-з став (3) од овој закон,

2) не го прекине испитот согласно со членот 17-ѕ ставови ( 5) и (6) од овој закон 
и

3) не го блокира радио фрекфенцискиот опсег во просторијата за полагање на 
испитот согласно член 17-з став (3) од овој закон.

(2)  Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој 
член.”. 

Член 4 
Во членот 39-б зборовите „1.000 до 1.500“ се заменуваат со бројот „500“.

Член 5
Во членот 39-в зборовите „2.000 до 3.500“ се заменуваат со бројот „250“.



Член 6
Во членот 39-г зборовите „до 200“ се бришат.

Член 7
Во членот 39-д зборовите „2.000 до 3.000“ се заменуваат со бројот „100“.

Член 8
Членот 40 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластен државен ревизор, односно на државен ревизор ако државната ревизија ја 
врши во спротивност на член 20 став (1) од овој закон.“

Член 9
По членот  40 се додава нов член 40-а кој гласи:

„Член 40-а

„Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластен претставник од член 17-з став (5) на овој закон, доколку дозволи кандидатот 
при полагањето на  испитот да постапи спротивно на член 17-ѕ ставови (2), (3), (4) и (9) 
од овој закон.”.

Член 10
Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој 

закон ќе завршат според одредбите на Законот за државната ревизија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15,  27/16 
и 83/18).

Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН 

Со членот 1 од Предлог на законот се прави измена која е од технички карактер 
заради промена на уставно име на државата.

Со членот 2  се врши измена во членот 39 и согласно одредбите од Законот за 
прекршоците за субјект на ревизија трговец поединец или правно лице се утврдува на 
висина на глоба во распон и во зависност од големината на правното лице. Додека, 
глобата  за одговорното лице во субјектот на ревизија -  правно лице се утврдува во 
фиксен износ спрема класификацијата на правното лице.

Со членот 3 се менува членот 39-а со кој се уредуваат прекршочни дела и 
висина на глоба за овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот 
пришто тековните износи на глоби се намалуваат и се утврдуваат износи на глоби во 
зависност од големината на правното лице.

Со членовите 4, 5, 6 и 7 се менува редоследот на постојните членови 39-б, 39-
в, 39-г и 39-д и пропишаните глоби се намалуваат во висина на глобите уредени со 
Законот за прекршоците.

Со членот 8 се менува членот 40, пришто се намалува висината на постојната 
глоба и наместо глобата во распон се пропишува фиксен износ на глоба за сторен 
прекршок од страна овластениот државен ревизор, односно на државниот ревизор.

Со членот 9 се додава нов член 40-a заради раздвојување на прекршочните 
санкции за овластените претставници кои се присутни за време на полагањето на 
стручниот испит од прекршочните санкции за овластеното правно лице кое технички го 
спроведува испитот кои и понатаму остануваат да бидат уредени со член 39-а. 
Глобата за овластените претставници се намалува соглсно одредбите од Законот за 
прекршоците.

Со членот 10 се уредуваат законите по кои ќе треба да завршат прекршочни 
постапки започнати до денот на влегувањето во сила на Предлогот на закон.

Со членот 11 од Предлогот на закон се уредува влегувањето во сила на 
предложените измени. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани и постои нивна поврзаност со 
одредбите од Законот за државната ревизија и како такви прават правна целина и се 
применливи. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Прекршочните одредби од Законот за државната ревизија ќе се усогласат со со 

член 2 од Уставниот закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI и со 
одредбите од Законот за прекршоците. 



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД 
ОД ЗАКОНОТ ЗА  ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА ШТО СЕ МЕНУВААТ 

Член 3
(1) Работите на државната ревизија ги врши Државниот завод за ревизија.
(2) Државниот завод за ревизија е државен орган на Република Македонија.
(3) Државниот завод за ревизија има својство на правно лице.
(4) Државниот завод за ревизија е независен во своето работење.
(5) Седиштето на Државниот завод за ревизија е во Скопје.

Член 4
(1) Со Државниот завод за ревизија раководи главен државен ревизор.
(2) Главниот државен ревизор има заменик.
(3) Главниот државен ревизор и заменикот ги избира и разрешува Собранието 

на Република Македонија.
(4) Мандатот на главниот државен ревизор и неговиот замник е девет години, 

без право на повторен избор.
(5) Главниот државен ревизор и заменикот даваат заклетва пред Собранието 

на Република Македонија.

Член 5
(1) Главниот државен ревизор, односно заменикот се избираат по пат на јавен 

оглас кој се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата 
територија на Република Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик.

(2) Главниот државен ревизор, односно заменикот треба да ги исполнува 
следните услови:

1) да е државјанин на Република Македонија;
2) да има високо образование од областа на економските или правните науки;
3) да има најмалку седум години искуство во областа на економијата или 

правото;
4) поседува еден од следните меѓународно признати сертификати или 

уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода;
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода;
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво;
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) — положен или
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода.

5) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
6) да не врши друга јавна функција или професија, да не е член во органи на 

политичка партија, член на управен одбор, надзорен одбор или било кој друг орган кај 
друг правен субјект и

7 ) да не му е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење 
на професија, дејност или должност.

Член 9
Главниот државен ревизор ги има следните надлежности:
1) го предлага Буџетот на Државниот завод за ревизија;
2) ја донесува Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија;
3) ги утврдува критериумите за обемот, субјектите и предметот на државната 

ревизија;
4) го пропишува начинот на вршење на државната ревизија;
5) ја пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата, како и 



начинот на издавање и одземање на истата;
6) ја донесува Програмата за полагање на испит за стекнување на звање 

овластен државен ревизор;

7) ја утврдува висината на трошоците за полагање на испитот за стекнување на 
звањето овластен државен ревизор, согласно реалните трошоци за спроведување на 
испит за стекнување на звањето овластен државен ревизор и за издавање на 
уверение за овластен државен ревизор;

8) го пропишува начинот на полагање на испитот за стекнување на звањето 
овластен државен ревизор;

9) ја пропишува формата и содржината на уверението за овластен државен 
ревизор;

10) донесува подзаконски акти за спроведување на овој закон и истите ги 
објавува во Службен весник на Република Македонија;

11) донесува акт за организација и работа на Државниот завод за ревизија и акт 
за систематизација на работните места во Државниот завод за ревизија;

12) одлучува за правата и обврските на вработените во Државниот завод за 
ревизија согласно закон;

13) донесува акт за начинот на водење на дисциплинска постапка за 
вработените во Државниот завод за ревизија кои немаат статус на административни 
службеници;

14) формира комисии и други работни тела во Државниот завод за ревизија;

15) комуницира со медиумите со цел информирање на јавноста за работата на 
Државниот завод за ревизија и резултатите од извршените ревизии и

16) врши и други работи утврдени со овој закон.

Член 12
(1) Средствата за работа на Државниот завод за ревизија се обезбедуваат од 

Буџетот на Република Македонија.
(2) Средствата за работа на Државниот завод за ревизија ги утврдува 

Собранието на Република Македонија на предлог на Државниот завод за ревизија.
(3) Буџетот на Државниот завод за ревизија се изготвува во рамките на 

утврдените годишни лимити согласно утврдената фискална стратегија и претставува 
интегрален дел на Буџетот на Република Македонија.

(4) Собранието на Република Македонија посебно го гласа делот наменет за 
Државниот завод за ревизија во Буџетот на Република Македонија.

Член 14
За стекнување на звањето овластен државен ревизор, лицето треба да ги 

исполнува следните услови:
1) да е државјанин на Република Македонија;
2) да има завршено четиригодишно високо образование VII/1 или студирал 

според Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит 
трансфер систем (ЕКТС) од областа на економските, правните науки, информатичката 
технологија или друго соодветно образование за вршење ревизија.

3) да има положен испит за стекнување на звање овластен државен ревизор
или да има уверение за овластен државен ревизор и

4) да даде изјава дека во работењето ќе ги применува правилата утврдени со
Кодексот на етика на ИНТОСАИ.



Член 16
(1) Стручен испит потребен за добивање на звање овластен државен ревизор 

(во натамошниот текст: стручен испит) можат да полагаат лица кои ги исполнуваат 
условите од членот 14 на овој закон.

(2) Стручниот испит се состои од два дела и тоа:
1) прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на 

кандидатите и
2) втор дел (практичен пример), со кој се проверува способноста за примена на 

законите во практиката.
(3) Првиот дел од стручниот испит се полага писмено по електронски пат, со 

одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на 
компјутер.

(4) Првиот дел од стручниот испит се полага по предметите:
1) методологија на ревизијата;
2) примена на меѓународни сметководствени стандарди;
3) основи на информациони системи и технологија;
4) кодекс на етика на државните ревизори и
5) уставно уредување на Република Македонија и регулатива (државна 

ревизија, организација на државна управа, административни службеници, исплата на 
плати, работни односи, јавни набавки, облигациони односи, даночен систем, 
сметководство за буџетите и буџетските корисници и за јавните претпријатија).

(5) Вториот дел на стручниот испит се состои од:
1) практичен пример и
2) прашања кои треба кандидатот да ги одговори врз основа на анализата на 

практичниот пример и/или
3)задачи кои треба кандидатот да ги реши врз основа на анализата на 

практичниот пример.
(6) Државниот завод за ревизија ја утврдува и објавува на веб страницата 

деталната содржина на секој од предметите од првиот дел од стручниот испит 
согласно со ставот (4) на овој член.

(7) Главниот државен ревизор пропишува по кои предмети од првиот дел од
стручниот испит се полага втор дел согласно со ставот (5) на овој член .

Член 17-а
(1) Обуката за предметите од наставната програма ја спроведуваат едукатори 

ангажирани од Државниот завод за ревизија. Едукатор може да биде лице кое има 
универзитетско образование и работно искуство од десет години од соодветната 
област за која ќе држи предавања. Во спроведувањето на обуката може да 
учествуваат и признати стручњаци од праксата од земјата и од странство.

(2) Базите на прашања и/или задачи за стручниот испит ги подготвуваат 
едукаторите од ставот (1) на овој член.

(3) Прашањата за стручниот испит ги верификува Комисија за спроведување на 
стручниот испит (во натамошниот текст:Комисија), составена од:

1) две лица овластени од министерот за финансии и
2) три лица овластени од главниот државен ревизор.
(4) Начинот на формирање и работењето на Комисијата од ставот (3) на овој 

член поблиску ги пропишува главниот државен ревизор.
(5) Комисијата од ставот (3) на овој член врши и ревизија и ажурирање на 

базата на прашања од член 17-љ став (6) од овој закон најмалку двапати годишно.
(6) При ревизијата Комисијата особено ги има во предвид промените на 

прописите на кои е засновано прашањето, бројот на кандидати кои го одговориле, 
успешноста во одговарањето на истите како и други критериуми кои можат да влијаат 
на подобрувањето на квалитетот на базата на прашања.



(7) Врз основа на извршената ревизија на базата на прашања, Комисијата 
одлучува најмалку 30% од  прашањата да бидат изменети или целосно отстранети и 
заменети со нови  од базата на прашања.

(8) Едукаторите и членовите на Комисијата од ставовите (1) и (3) на овој член 
имаат право на паричен надомест што го определува главниот државен ревизор.

(9) Износот на паричниот надоместок од ставот (8) на овој член се определува 
врз основа на бројот на изготвени прашања, како и сложеноста на материјата.

(10) Годишниот износ на паричен надоместок од ставот (8) на овој член не го 
надминува износот на две просечни плати исплатени во Република Македонија во 
претходната година објавена од Државниот завод за статистика.

Член 17-б
(1) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на 

стручниот испит ги врши Државниот завод за ревизија, за што главниот државен 
ревизор определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува 
условите за полагање на испитот, а испитот технички го спроведува правно лице 
регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија избрано од 
Комисијата.

(2) На одговорното лице од став (1) на овој член за секоја одржана испитна 
сесија му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето 
плата во Република Македонија, за што Државниот завод за ревизија донесува 
решение.

Член 17-з
(1) Стручниот испит се полага во просторија за полагање на испит, посебно 

опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка 
опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и 
јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум 
дена пред одржување на испитот преку веб страната на Државниот завод за ревизија 
и Јавниот радиодифузен сервис.

(3) Полагањето на стручниот испит се снима и во живо се емитува на веб 
страницата на Државниот завод за ревизија, а ако поради технички причини 
снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на 
Државниот завод за ревизија.

(4) Правното лице кое го спроведува испитот треба да ги исполнува 
просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на 
просториите за полагање на испитот, кои услови поблиску ги пропишува главниот 
државен ревизор.

(5) Во просторијата за полагање на стручниот испит, за време на полагање на 
испитот се присутни двајца овластени претставници од Државниот завод за ревизија, 
членовите на Комисија од членот 17-а став (3) од овој закон, еден претставник од 
Министерството за финансии, еден претставник од Владата на Република Македонија 
на предлог на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија 
и еден информатичар предложен од Министерството за информатичко општество и 
администрација.

(6) На претставниците од став (5) на овој член за секоја одржана испитна сесија 
им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата 
во Република Македонија, за што Државниот завод за ревизија донесува решение.   

(7) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да 
го блокира радио фрекфенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за 
време на спроведување на испитните сесии.

(8) Агенцијата за електронски  комуникации (во понатамошниот текст АЕК) врши 
постојан мониторинг на блокирањето на радио фрекфенцискиот опсег во просторијата 



за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација 
со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која 
обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена, и истите 
се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(10) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на 
електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот 
го доставува до Државниот завод за ревизија најдоцна во рок од 15 дена од 
завршување на испитната сесија.

Член 17-с
(1) Тестовите, прашањата и задачите се користат и се даваат на кандидатот 

само за време на полагањето на стручниот испит .
(2) Материјалите од одржаните стручни испити, особено хартиените верзии од 

тестовите и задачите за полагање на стручниот испит и специмените за проверка на 
точноста на одговорите на тестот и задачите, како и снимките од одржаните стручни 
испити се чуваат во Државниот завод за ревизија.

(3) Главниот државен ревизор формира Комисија за ревизија на одржаните 
стручни испити, која во својата работа ги користи материјалите од ставот (2) на овој 
член. Во Комисијата за ревизија, покрај другите членови, задолжително членуваат и 
две лица определени од Министерството за финансии.

(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува по секоја одржана 
испитна сесија и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали 
испитот го полагале кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот 
согласно членовите 14 и 15 од овој закон, за што доставува извештај до Државниот 
завод за ревизија.

(5) На членовите на комисијата од ставот (3) на овој член им следува паричен 
надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република 
Македонија, за што Државниот завод за ревизија донесува решение.

(6)Доколку Комисијата за ревизија утврди нерегуларности во спроведувањето 
на стручниот испитот за овластен државен ревизор од страна на поединци во смисла 
на членот 17-ѕ став (5) од овој закон, предлага одземање на уверението од членот 17-
п од овој закон.

(7) Главниот државен ревизор донесува решение за одземање на уверението 
врз основа на предлогот на Комисијата за ревизија во рок од три дена од приемот на 
предлогот.

(8) Против решението од ставот (7) на овој член може да се поведе управен 
спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 18
(1) Државната ревизија се врши согласно ревизорски стандарди на 

Меѓународната организација на врховните ревизорски институции (ИНТОСАИ) и 
правилата утврдени со Кодексот на етика на ИНТОСАИ, кои ги објавува министерот за 
финансии во "Службен весник на Република Македонија".

(2) Државниот завод за ревизија врши финансиска ревизија, ревизија на 
регуларност и ревизија на успешност.

Член 22
(1) Државна ревизија се врши на: Собранието на Република Македонија, 

Претседателот на Република Македонија, Буџетот на Република Македонија и 
буџетите на општините, буџетските корисници, единките корисници, јавните 
претпријатија, трговски друштва во кои државата е доминантен акционер, агенциите и 
другите институции основани со закон, другите институции финансирани со јавни 



средства, Народната Банка на Република Македонија, политичките партии 
финансирани со средства од Буџетот, на корисници на средства од Европската Унија 
(освен на системот за имплементација, раководење и контрола на инструментот за 
претпристапна помош во Република Македонија) и на корисници на средства од други 
меѓународни институции (во натамошниот текст: субјект на ревизија).

(2) Државна ревизија по потреба се врши и кај субјекти кои не се опфатени со 
став (1) на овој член, а кои се поврзани со субјектите предмет на ревизија, имаат 
економски, финансиски или друг вид интерес и кои користат средства кои 
претставуваат јавни расходи.

Член 23
(1) Државната ревизија задолжително еднаш годишно се врши на Буџетот на

Република Македонија и на буџетите на фондовите, а на другите субјекти на ревизија 
од член 22 од овој закон се врши во рокови утврдени со Годишната програма за 
работа на Државниот завод за ревизија.

(2) Државниот завод за ревизија ја доставува Годишната програма за работа до 
Собранието на Република Македонија,најдоцна до декември тековната година за 
наредната година, заради информирање.

Член 29
За податоците и сознанијата до кои доаѓа овластениот државен ревизор 

односно државниот ревизор при вршењето на државната ревизија, а кои се од посебен 
интерес за Република Македонија и претставуваат класифицирани 
информации,овластениот државен ревизор изготвува посебен ревизорски извештај 
согласно Законот за класифицирани информации.

Член 33
(1) Државниот завод за ревизија изготвува Годишен извештај за извршените 

ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.
(2) Државниот завод за ревизија до Собранието на Република Македонија го 

доставува на разгледување извештајот од став (1) на овој член најдоцна до 30 јуни во 
тековната година за претходната година.

(3) Собранието на Република Македонија го разгледува извештајот од став (1) 
на овој член и по истиот усвојува заклучоци.

(4) Конечните ревизорски извештаи од член 30 став (3) од овој закон се 
доставуваат до Собранието на Република Македонија на разгледување најдоцна 
десет дена од денот на нивното потпишување.

Член 34
Државниот завод за ревизија по истекот на секоја фискална година, а пред 

усвојувањето на Годишната сметка на Буџетот на Република Македонија, изготвува 
ревизорски извештај за Буџетот на Република Македонија и го доставува до 
Собранието на Република Македонија на разгледување.

Член 38
(1) Ревизија на работењето на Државниот завод за ревизија врши друштво за 

ревизија, кое има дозвола за работа за вршење на работи на ревизија согласно 
Законот за ревизија.

(2) Изборот на друштвото за ревизија го врши Собранието на Република 
Македонија, врз основа на претходно спроведена постапка согласно Законот за јавни 
набавки.

(3) Надоместокот за извршената ревизија паѓа на товар на Собранието на 
Република Македонија.

(4) Друштвото за ревизија има пристап до целокупната сметководствена 



евиденција на Државниот завод за ревизија.
(5) Извештајот од извршената ревизија се доставува до Собранието на 

Република Македонија и до Државниот завод за ревизија најдоцна до 30 јуни 
тековната година.

(6) Собранието на Република Македонија го разгледува извештајот од 
извршената ревизија на друштвото за ревизија заедно со извештајот од член 33 став 
(1) од овој закон.

Член 39
(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на правното лице – субјектот на ревизија, ако:
1) не ја стави на располагање на овластениот државен ревизор, односно 

државниот ревизор потребната документација, исправи, извештаи и други 
информации заради вршење на државната ревизија (член 25 став (2)) и

2) субјектот на ревизија на ревизорот му го ограничи обемот на испитувањата 
или му оневозможи примена на одредени ревизорски постапки (член 25 став (3)).

(2) Глоба во износ од  30% од одмерената глоба за правното лице- субјектот на 
ревизија ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното 
лице во правното лице-субјектот на ревизија.

Член 39-а
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 

овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 17-б од овој 
закон, доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Државниот 
завод за ревизија и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата 
на Државниот завод за ревизија согласно со членот 17-з став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот, доколку не го 
прекине испитот согласно со членот 17-ѕ ставови ( 5) и (6) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот доколку не го блокира 
радио фрекфенцискиот опсег  во просторијата за полагање на испитот.

(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на овластениот претставник од членот 17-з став (5) од овој закон доколку 
постапи спротивно на членот 17-ѕ став (9) од овој закон.

(5) Глоба во износ од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност ќе им се 
изрече на овластените претставници од членот 17-з став (5) од овој закон ако 
дозволат кандидатот да постапи спротивно на член 17-ѕ ставови (2), (3) и (4) од овој 
закон. 

Член 39-б
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на главниот државен ревизор ако не го донесе решението во рокот утврден во 
членот 17-с став (7) од овој закон.

Член 39-в
Со глоба од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност ќе се казни 

одговорното лице од член 17-б став (1) од овој закон кое ќе дозволи да полага 
кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови од овој закон.

Член 39-г 

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на кандидатот кој постапува спротивно на член 17-s ставови (2), (3) и (4) од овој закон.



Член 39-д

Со глоба од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност ќе се казнат 
членовите на Комисијата за ревизија од член 17-с став (3) на овој закон доколку 
утврдат неправилности во спроведувањето на испитот, а тоа не го констатираат во 
извештајот до Државниот завод за ревизија. 

Член 40
Глоба во износ од 500 евра до 1000 евра во денарска противвредност ќе се 

изрече за прекршок физичко лице-овластен државен ревизор, односно државен 
ревизор ако државната ревизија не ја врши согласно (член 20 став (2)) од овој закон.


