
Службен весник на РМ, бр. 43 од 04.03.2014 година

1 од 4

20140431270

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ 
(ИПА)

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија на 
инструментот за претпристапна помош (ИПА), 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 
февруари 2014 година.

  
        Бр. 07-1264/1                                                                                      Претседател
26 февруари 2014 година                                                                на Република Македонија,                      

       Скопје                                                                                          Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА 

ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА)

Член 1
Во Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен 

весник на Република Македонија“ број 66/10), во членот 2 точка 1 зборовите: „за периодот 
2007-2013 година“ се бришат.

Член 2
Во членот 5 се додава нов став (1), кој гласи:
„(1) За именување на главниот ревизор за ИПА и заменикот се објавува јавен оглас 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.“

Во ставот (1) кој станува став (2) по точката 3 се додаваат две нови точки 4 и 5, кои 
гласат:

„4) дa поседуваaт еден од следниве 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, 
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- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или 
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2); 
5) има положено психолошки тест и тест за интегритет;“.
Точките 4 и 5 стануваат точки 6 и 7.

Член 3
По членот 14  се додаваат три нови члена 14-а, 14-б и 14-в, кои гласат:

„Член 14-а
(1) Вработените во Ревизорското тело имаат статус на административни службеници 

или помошно-технички лица.
(2) Административните службеници од ставот (1) на овој член може да бидат:
- ревизори на ИПА кои вршат ревизија на ИПА или
- државни службеници кои вршат административни работи во функција на извршување 

на надлежностите на Ревизорското тело определени со овој закон.
(3) За прашањата кои се однесуваат на работниот однос на вработените од ставот (2) на 

овој член кои не се уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат 
одредбите од Законот за административните службеници и општите прописи за работните 
односи.

(4) Помошно-технички лица се  вработените во Ревизорското тело кои вршат работи на 
одржување, вршење на превоз како и други помошни и технички работи и за нив се 
применуваат општите прописи за работни односи.“

Член 14-б
(1) За административните службеници во Ревизорското тело кои вршат ревизија на 

ИПА се утврдуваат следните нивоа на работни места и се опишуваат со следниве звања:
- ниво Б1 советник на главниот ревизор за ИПА,
- ниво Б2 помошник на главниот ревизор за ИПА,
- ниво Б3 раководител на Секторот за унапредување на ревизијата,
- ниво В1 самостоен ревизор,
- ниво В2 виш ревизор,
- ниво В3 ревизор и
- ниво В4 помлад ревизор.

Член 14-в
(1) Платите на ревизорите на ИПА се утврдуваат врз основа на коефициенти, и тоа:
- ниво Б1 коефициент 3,50,
- ниво Б2 коефициент 3,30,
- ниво Б3 коефициент 3,12,
- ниво В1 коефициент 2,92,
- ниво В2 коефициент 2,74,
- ниво В3 коефициент 2,55 и
- ниво В4 коефициент 2,27.
(2) Административните службеници кои не вршат ревизија на ИПА примаат плата 

согласно со Законот за административните службеници.“

Член 4
Во членот 16 став (1) по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
„2) да имаат уверение за стекнато звање од областа на ревизијата;“.
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Точките 2 и 3 стануваат точки 3 и 4.

Член 5
По членот 17 се додава нова Глава III-a. Унапредување, оценување и стручно 

усовршување на ревизорите на ИПА, со три нови члена 17-а, 17-б и 17-в, кои гласат:

„III-а. Унапредување, оценување и стручно усовршување на ревизорите на ИПА

Член 17-а
(1) Постапката за унапредување има за цел да им овозможи на ревизорите на ИПА, 

кариерно напредување односно преминување од пониски на повисоки работни места.
(2) Во повисоко звање може да биде унапреден ревизорот на ИПА, кој:
1) во последните две оценувања е оценет со „се истакнува“;
2) да поминал најмалку две години на тековното звање и
3) да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред поднесување на 

предлогот за унапредување од страна на помошникот на главниот ревизор на ИПА.
(3) За започнување на постапка за унапредување, помошникот на Главниот ревизор за 

ИПА, односно раководителот на Секторот за унапредување на ревизијата до главниот 
ревизор за ИПА, доставува предлог за унапредување на соодветниот ревизор на ИПА, при 
што го наведува пониското звање на кое ревизорот на ИПА ги извршува работните задачи, 
како и повисокото звање на кое ревизорот на ИПА се предлага да се унапреди, како и 
причините поради кои смета дека ревизорот на ИПА треба да биде унапреден во повисоко 
звање.

(4) Главниот ревизор за ИПА, во рамките на утврдениот буџет на Ревизорското тело, а 
врз основа на предлогот од помошникот, главниот ревизор за ИПА и мислењето од 
секторот за унапредување на ревизијата, одлучува дали предлогот ќе го прифати или 
одбие.

(5) За донесената одлука за унапредување главниот ревизор за ИПА, обезбедува 
согласност од Министерството за финансии.

Член 17-б
(1) Ревизорите на ИПА, освен главниот ревизор, се оценуваат еднаш годишно, најдоцна 

до крајот на јануари во тековната за претходната година.
(2) Оценувањето на ревизорите на ИПА го врши непосредно претпоставениот 

раководител ревизор.
(3) Годишната оценка на ревизорите на ИПА може да биде:
1) „се истакнува“;
2) „задоволува“ и
3) „не задоволува“.
(4) Критериумите врз основа на кои ќе се врши оценувањето ги утврдува главниот 

ревизор за ИПА , за што донесува посебен интерен акт.

Член 17- в
(1) Ревизорот на ИПА стручно се усовршува во текот на годината.
(2) За стручното усовршување на ревизорите на ИПА, главниот ревизор за ИПА 

донесува годишен план за обуки.
(3) Ревизорското тело води евиденција за видот и бројот на спроведени обуки, со цел за 

изготвување на годишниот план за обуки.“
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Член 6
Главниот ревизор за ИПА и неговиот заменик именувани до денот на започнувањето  

на  примената  на членот 2 од  овој закон продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот 
на мандатот за кој се именувани.

Член 7
Одредбите од членот 2 од овој закон ќе започнат да се применуваат една година од 

денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот 
за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”, освен одредбите од членовите 3 и 5 на овој закон кои  ќе 
започнат да се применуваат од денот на примената на Законот за административните 
службеници („Службен весник на Република Македонија“  број 27/14).


