
Службен весник на РМ, бр. 190 од 17.10.2016 година

1 од 4

20161904203

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

УКАЗ 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 14 
октомври 2016 година.
  

Бр.08-4411/1 Претседател
14 октомври 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН 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, 43/14, 154/15 и 27/16), членот 1 се менува и 
гласи:

„Со овој закон се уредуваат предметот на ревизија, организацијата и надлежностите на 
Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) и начинот 
на вршење на ревизија на имплементацијата на инструментот за претпристапна помош 
(ИПА) и на програми финансирани од Европската унија за кои е пренесено управувањето 
на Република Македонија.“.

Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
„Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. „Инструмент за претпристапна помош“ (во натамошниот текст: ИПА) е 

претпристапна финансиска помош која Европската унија ја обезбедува на земјите 
кандидати и потенцијални кандидати за членство во Европската унија; 

2. „Рамковна спогодба“ е Рамковна спогодба меѓу Република Македонија и Европската 
комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската 
комисија за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според 
Инструментот за претпристапна помош (ИПА) ратификувана со Закон за ратификација на 
Рамковната спогодба меѓу Република Македонија и Европската комисија за правилата за 
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соработка во однос на финансиската помош на Европската комисија за Република 
Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2008) 
(во натамошниот текст: Рамковна спогодба за ИПА) и Рамковна спогодба меѓу Република 
Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската 
комисија за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за Република 
Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА II), ратификувана со Закон за ратификација на Рамковната 
спогодба меѓу Република Македонија застапувана од страна на Владата на Република 
Македонија и Европската комисија за постапките за спроведување на финансиската 
помош од Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта 
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) („Службен весник на Република 
Македонија“ број 99/2015) (во натамошниот текст: Рамковна спогодба за ИПА II); 

3. „Секторска спогодба“ е Секторска спогодба меѓу Владата на  Република Македонија 
и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во однос на финансиската 
помош од Европската Комисија на Република Македонија и спроведување на помошта 
според Компонента V (IPARD) од Инструментот за претпристапна помош ратификувана 
со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и 
Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во однос на финансиската 
помош од Европската Комисија на Република Македонија и спроведување на помошта 
според Компонента V (IPARD) од Инструментот за претпристапна помош („Службен 
весник на Република Македонија“ број 165/2008) (во натамошниот текст: Секторска 
спогодба за ИПАРД) и Секторска спогодба меѓу Владата на Република Македонија и 
Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на 
финансиската помош на Унијата за  Република Македонија според  Инструментот за 
претпристапна помош во областа на политиките за „Земјоделство и рурален развој“ 
(ИПАРД), ратификувана со Закон за ратификација на Секторската спогодба меѓу Владата 
на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за 
управување и спроведување на финансиската помош на Унијата за Република Македонија 
според  Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за  
„Земјоделство и рурален развој“ (ИПАРД) („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/16) (во натамошниот текст: Секторска спогодба за ИПАРД II); 

4.„Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош“ (во 
натамошниот текст: Ревизорско тело) е тело за ревизија, основано во согласност со овој 
закон  и одредбите од  Рамковната спогодба; 

5. „Субјект на ревизија“ е физичко лице, трговец-поединец и правно лице кое користи 
средства од програми финансирани од Европската унија, како и структури и органи 
одговорни во системите за управување, спроведување, контрола, надзор, следење, 
евалуација и известување за имплементација на програми финансирани од Европската 
унија;

6.„Национален координатор за авторизација” е орган во системите за децентрализирано 
и индиректно управување со средствата од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), 
назначен од страна на Владата на Република Македонија одговорен за финансиско 
управување и за ефективно функционирање на системите за управување и контрола со 
средствата од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во Република Македонија;

7. „ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions)“ се меѓународни 
стандарди на Врховните ревизорски институции издадени од страна на Меѓународната 
организација на Врховни ревизорски институции (INTOSAI); 

8. „OLAF (European Anti-Fraud Office)“ е Европска канцеларија за спречување на 
измамa.“.
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Член 3
Членот 3 се менува и гласи:
 „(1) Работите на ревизија на ИПА и други програми финансирани од Европска унија за 

кои е пренесено управувањето на  Република Македонија ги врши Ревизорско тело. 
 (2) Ревизорското тело е функционално независно од учесниците во системот 

одговорни за управување, спроведување, контрола, надзор, следење, евалуација и 
известување за програми финансирани од Европската унија.

 (3) Седиштето на Ревизорското тело е во Скопје.“.

Член 4
Во членот 5 став (2) по точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:
„4) да имаат уверение за стекнато звање од областа на ревизијата;“. 
Точките 4), 5), 6) и 7) стануваат точки 5), 6), 7) и 8).

Член 5
Во членот 9 точката 2) се менува и гласи:
„ги донесува годишните работни планови за ревизија и стратегија за ревизија за период 

од три години (во натамошниот текст: тригодишна ревизорска стратегија)“.
Точката 4) се менува и гласи:
„ги поднесува ревизорските извештаи и ревизорските мислења согласно со одредбите 

од Рамковната спогодба и Секторската спогодба;“.

Член 6
Во членот 15 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „како 

ревизори независни од субјектите предмет на ревизија, односно структурите и органите 
кои ги имплементираат програмите финансирани од Европската унија.“.

Член 7
Во членот 16 став (3) по зборот „ревизијата” зборовите: „на ИПА“ се бришат.

Член 8
Во членот 19 став (1) се менува и гласи:
„Ревизорското тело врши ревизии на управувачкиот и контролниот систем на 

активностите, трансакциите и на годишните сметки во согласност со ISSAI и со 
тригодишната ревизорска стратегија.“.

Во ставот (3) точката 1) се менува и гласи: „системска ревизија“.  
Во точката 2) зборовите: „проекти/програми“ се заменуваат со зборовите: 

„трансакции/операции“.

Член 9
Членот 25 се менува и гласи:
 „(1) Ревизијата се врши во согласност со годишен работен план за ревизија, односно 

тригодишна ревизорска стратегија во кои е содржана методологијата за ревизија и 
планираните ревизорски активности. 

(2) Годишниот работен план за ревизија се доставува до Националниот координатор за 
авторизација и до Европската комисија, најдоцна до 30 септември во тековната година, за 
референтниот период од 1 октомври тековната заклучно со 30 септември наредната 
година, согласно со Рамковната спогодба за ИПА.
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(3) Тригодишната ревизорска стратегија се доставува до Европската комисија како и 
копија до Националниот координатор за авторизација, најдоцна до крајот на ноември во 
тековната за наредната година, согласно со Рамковната спогодба за ИПА II.”.

Член 10
Членот 26 се менува и гласи:
„Ревизорското тело поднесува извештаи и мислења согласно со Анекс А точка 7 од 

Рамковната спогодба за ИПА и Анекс А клаузула 5 од Рамковната спогодба за ИПА II и 
Секторската спогодба за ИПАРД и Секторската спогодба за ИПАРД II.“.

Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


