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Neni 34 
Enti Shtetëror për Revizion pas skadimit të çdo viti 

fiskal, e para miratimit të llogarisë vjetore të Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë, përpilon raport të revizorit për 
Buxhetin e Republikës së Maqedonisë dhe ia dorëzon 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.  

 
VII. BASHKPUNIMI 

 
Neni 35 

Nëse revizori i autorizuar shtetëror gjatë revizionit  
vlerëson se subjekti i revizionit ka kryer kundërvajtje ose 
vepër penale, obligohet që menjëherë t'i njoftojë organet 
kompetente.   

 
Neni 36 

Subjektet të cilat mbajnë evidenca administrative, 
regjistra  dhe baza të të dhënave dhe bartësit e qarkullimit 
pagesor, obligohen që të dhënat për subjektet të cilat janë 
lëndë e revizionit të revizorit të autorizuar shtetëror, t’ia 
dorëzojnë në mënyrë të përcaktuar me ligj.  

 
Neni 37 

Enti Shtetëror për Revizion bashkëpunon me 
organizata ndërkombëtare të institucioneve supreme të 
revizionit dhe me institucione supreme të revizionit të 
vendeve tjera, në realizimin e revizionit shtetëror. 

 
VIII. REVIZIONI I PUNËS SË  ENTIT SHTETËROR 

PËR REVIZON 
 

Neni 38 
(1) Revizion të punës së Entit Shtetëror për Revizion 

kryen shoqëria për revizion, e cila ka leje pune për kryerjen 
e punëve të revizionit në pajtim me Ligjin për revizion. 

(2) Zgjedhjen e shoqërisë për revizion e kryen Kuvendi 
i Republikës së Maqedonisë, në bazë të procedurës së 
realizuar paraprakisht në pajtim me Ligjin për furnizime 
publik. 

(3) Kompensimi për revizionin e realizuar bie në 
llogari të Entit Shtetëror për Revizion. 

(4) Shoqëria për revizion ka qasje në evidencën e 
tërësishme të kontabilitetit të Entit Shtetëror për Revizion.  

(5) Raporti nga revizioni i realizuar i dorëzohet 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Entit Shtetëror 
për Revizion,  më së voni deri më 30 qershor në vitin 
rrjedhës. 

(6) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e shqyrton 
raportin nga revizioni i realizuar i shoqërisë për revizion, 
së bashku me raportin nga neni 33 paragrafi (1) i këtij ligji. 

 
IX. DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE 

 
Neni 39 

(1) Gjobë në shumë prej 3 000 euro deri më 6 000 euro 
në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për 
kundërvajtje personit juridik-subjektit të revizionit, nëse: 

1) nuk e paraqet në disponim të revizorit të autorizuar 
shtetëror, përkatësisht revizorit shtetëror dokumentacionin 
e nevojshëm, dokumentet personale, raportet dhe 
informatat tjera për kryerje të revizionit shtetëror (neni 25 
paragrafi (2)) dhe   

2) subjekti i revizionit, revizorit ia kufizon vëllimin e 
hulumtimeve ose ia pamundëson zbatimin e procedurave të 
caktuara  të revizionit (neni 25 paragrafi (3)). 

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 euro deri në 2 000 euro 
në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për 
kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit 
përgjegjës te personi juridik i subjektit të revizionit.  

  
Neni 40 

Gjobë në shumë prej 500 euro deri më 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit fizik - revizor i autorizuar shtetëror, përkatësisht 
revizor shtetëror nëse revizionin shtetëror nuk e kryen në 
pajtim me  nenin 20 paragrafi (2) të këtij ligji.   

 
Neni 41 

Para parashtrimit të kërkesës për ngritje të procedurës  
për kundërvajtje para gjykatës kompetente, kryerësit të 
kundërvajtjes do t'i ofrohet barazim në pajtim me Ligjin 
për kundërvajtje. 

 
X. DISPOZITA KALIMTARE DHE  

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 42 
(1) Revizori kryesor shtetëror, në afat prej tre muajsh 

nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do t'i miratojë 
rregullat e parapara me këtë ligj. 

(2) Deri në miratimin e rregullave nga paragrafi (1) i 
këtij neni, do të zbatohen rregullat ekzistuese.  

                                                         
Neni 43 

Revizori kryesor shtetëror para hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, vazhdon ta kryejë funksionin deri në skadimin e 
mandatit për të cilin është zgjedhur.  

 
Neni 44 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji 
për revizion shtetëror („Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 65/97, 70/2001, 31/2003, 19/2004, 
73/2004, 70/2006  dhe 133/2007).  

 
Neni 45 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
1179. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА 
НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА  

ПОМОШ (ИПА) 
 

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

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на  6 мај 2010 година. 

 
   Бр. 07-2002/1                                Претседател 
6 мај 2010 година                    на Република Македонија, 

 Скопје                            Ѓорге Иванов,с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски,с.р. 
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З А К О Н 
ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА  
ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА) 

 
I .ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат предметот на ревизија, 
организацијата и надлежностите  на Ревизорското тело 
и начинот на вршење на ревизија на инструментот на 
претпристапна помош во Република Македонија.   

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. Инструмент за претпристапна помош е прет-
пристапна финансиска помош за периодот 2007-2013 
година која Европската унија ја обезбедува на земјите 
кандидати и потенцијални кандидати за членство во 
Европската унија; 

2. Рамковна спогодба е спогодба склучена меѓу 
Владата на Република Македонија и Комисијата на 
Европските заедници за правилата за соработка во од-
нос на финансиската помош од Европската комисија за 
Република Македонија во рамките на спроведувањето 
на помошта според инструментот за претпристапна по-
мош, ратификувана од Собранието на Република Маке-
донија и објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 18/2008 (во натамошниот текст: Рам-
ковната спогодба); 

3. Секторска спогодба е спогодба склучена меѓу 
Владата на Република Македонија и Комисијата на 
Европските заедници  за правилата за соработка во од-
нос на финансиската помош од Европската комисија на 
Република Македонија и спроведување на помошта 
според Компонента пет (ИПАРД), од инструментот за 
претпристапна помош ратификувана од Собранието на 
Република Македонија и објавена во „Службен весник 
на Република Македонија“ број 165/2008 (во натамош-
ниот текст: Секторската спогодба); 

4. Ревизорско тело за ревизија на инструментот 
за претпристапна помош е тело основано согласно со 
точката 7 од Анексот А од Рамковната спогодба како 
самостојно и независно правно лице кое е функционал-
но и независно од сите учесници во системите за упра-
вување и контрола со инструментот за претпристапна 
помош; 

5. Субјект на ревизија е секое физичко и правно 
лице кое користи средства од инструментот за прет-
пристапна помош;  

6. Надлежен координатор за акредитација е носи-
тел на јавна функција именуван од Владата на Републи-
ка Македонија кој е одговорен за издавање, следење и 
привремено одземање или повлекување на акредитација 
на Националниот координатор за авторизација; 

7. Национален координатор за авторизација е 
носител на јавна функција именуван од Владата на Ре-
публика Македонија кој е одговорен за финансиско 
управување со средствата на Европската унија во Ре-
публика Македонија и за ефективно функционирање на 
системите за управување и контрола во согласност со 
инструментот за претпристапна помош;  

8. Годишен  извештај за ревизорска активност е 
извештај на Ревизорското тело изготвен согласно со мо-
делот утврден во Анексот В од Рамковната спогодба;  

9. Годишното ревизорско мислење  е мислење  из-
готвено од Ревизорското тело согласно со моделот 
утврден во Анексот Г од Рамковната спогодба;  

10. Годишно ревизорско мислење за сметките и 
изводот на трошоци е мислење изготвено  согласно со 
моделот утврден во Анексот Д од Рамковната спогодба 
поднесено од Националниот координатор за авториза-
ција за средствата од инструментот за претпристапна 
помош за рурален развој; 

11. Ревизорско мислење за завршниот извод на 
трошоци е мислење изготвено согласно со моделот 
утврден во Анексот Д од Рамковната спогодба подне-
сено од Националниот координатор за авторизација за 
затворање на програма или на делови од програма и 

12. OLAF (European Anti-Fraud Office) е Европска 
канцеларија за спречување на измамa. 

 
II. РЕВИЗОРСКО ТЕЛО 

 
Член 3 

(1) Работите на ревизија на системот за имплемен-
тација, раководење и контрола на инструментот за 
претпристапна помош во Република Македонија (во 
натамошниот текст: ИПА) ги врши Ревизорско тело за 
ревизија на инструментот за претпристапна помош (во 
натамошниот текст: Ревизорското тело). 

 (2 ) Седиштето на Ревизорското тело е во Скопје. 
  

Член 4 
(1)  Со Ревизорското тело раководи главен ревизор 

за ИПА. 
(2)  Главниот ревизор за ИПА  има заменик. 
(3) Главниот ревизор за ИПА и заменикот ги име-

нува и разрешува Владата на Република Македонија.  
(4) Мандатот на главниот ревизор за ИПА и на за-

меникот е девет години без право на повторен избор. 
 

Член 5 
Главниот ревизор за ИПА и заменикот треба да ги 

исполнуваат следниве услови: 
1) да се државјани на Република Македонија; 
2) да имаат високо образование од областа на еко-

номските или правните науки; 
3) да имаат најмалку седум години искуство во об-

ласта на економијата или правото; 
4) да не вршат друга јавна функција или професија, 

да не се членови во органи на  политичка партија, чле-
нови на управен одбор, надзорен одбор или кој било 
друг орган кај друг правен субјект и 

5) да не им е изречена прекршочна санкција, однос-
но казна забрана за вршење на професија, дејност или 
должност. 

 
Член 6 

Мандатот на главниот ревизор за ИПА и заменикот  
престанува: 

1) со истекот на мандатот; 
2) по свое барање; 
3)  со исполнување на услови за пензија; 
4)  во случај на смрт и 
5) во случај на разрешување. 
 

Член 7 
Главниот ревизор за ИПА и заменикот  се разрешу-

ваат кога: 
1) ќе престанат да ги исполнуваат  условите од чле-

нот 5 на овој закон и 



13 мај 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 13 

2) не се во можност да ги извршуваат задачите по-
долго од шест месеци заради болест или други оправ-
дани причини. 

  
Член 8 

(1) Главниот ревизор за ИПА го претставува и за-
стапува Ревизорското тело, обезбедува законито и ефи-
касно вршење на работите и задачите, раководи и ја ор-
ганизира работата на Ревизорското тело. 

(2) Главниот ревизор за ИПА и заменикот се единс-
твени лица за контакт со Европската комисија за сите 
прашања поврзани со ревизија на ИПА. 

 
Член 9 

Главниот ревизор за ИПА во рамките на своите 
права и должности, утврдени со овој закон, ги врши 
особено следниве задачи: 

1) го предлага буџетот на Ревизорското тело; 
2) го донесува годишниот работен план за ревизија; 
3) го пропишува начинот на вршење на ревизија на 

ИПА; 
4) ги поднесува ревизорските  извештаи и мислења 

согласно со членот 26 став (1) од овој закон; 
5) ги донесува актите за спроведување на овој за-

кон; 
6) ја пропишува формата и содржината на службе-

ната легитимација, како и начинот на издавање и одзе-
мање на истата; 

7) го донесува актот за организација и работа на Ре-
визорското тело и актот за систематизација на работни-
те места во Ревизорското тело; 

8) одлучува за правата и обврските на вработените 
во Ревизорското тело согласно со закон; 

9) донесува акт за начинот на водење на дисцип-
линска постапка во Ревизорското тело; 

10) формира комисии и други работни тела во рам-
ките на Ревизорското тело; 

11) комуницира со медиумите со цел за информира-
ње на јавноста за работата на Ревизорското тело и 

12) врши и други работи утврдени со овој закон. 
 

Член 10 
Заменикот го заменува главниот ревизор за ИПА во 

случај на негова спреченост или отсуство со сите него-
ви овластувања и одговорности и врши работи кои ќе 
му ги довери главниот ревизор за ИПА.   

 
Член 11 

Главниот ревизор за ИПА и заменикот не можат да 
бидат повикани на кривична одговорност или да бидат 
притворени за изнесени ставови, мислења и препораки 
во врска со работењето.  

 
Член 12 

(1) Средствата за работа на Ревизорското тело се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

(2) Буџетот на Ревизорското тело се изготвува во 
рамките на утврдените годишни лимити согласно со 
утврдената фискална стратегија и претставува интегра-
лен дел на Буџетот на Република Македонија.  

(3) Собранието на Република Македонија посебно 
го гласа делот наменет за Ревизорското тело во Буџе-
тот на Република Македонија.  

 
Член 13 

(1) Платата на главниот ревизор за ИПА и на заме-
никот се утврдува согласно со прописите за плати на 
именувани и избрани лица.  

(2) Платата на ревизорите на ИПА ја утврдува глав-
ниот ревизор за ИПА во рамките на утврдениот буџет 
на Ревизорското тело. 

 
Член 14 

(1) Лицата вработени во Државниот завод за реви-
зија распоредени да извршуваат работи и работни зада-
чи во Ревизорското тело согласно со Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за државна ревизија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
133/2007) ќе продолжат да работат во Ревизорското те-
ло со денот на влегување во сила на овој закон.  

(2) По престанокот на работните обврски во Реви-
зорското тело, со реализацијата на ИПА, лицата од ста-
вот (1) на овој член се преземаат на работа во Држав-
ниот завод за ревизија и се распоредуваат на соодветно 
работно место со исто звање. 

 
III. РЕВИЗОРИ НА ИПА 

 
Член 15 

Работите на ревизија на ИПА во Република Маке-
донија ги вршат ревизори на инструментот за претпри-
стапна помош (во натамошниот текст: ревизори на 
ИПА). 

 
Член 16 

(1) Ревизорите на ИПА треба да ги исполнуваат 
следниве услови: 

1) да се државјани на Република Македонија 
2) да имаат високо образование од областа на еко-

номските, правните науки, информатичката технологи-
ја  или друго соодветно образование и 

3) да дадат изјава дека во работењето ќе ги приме-
нуваат правилата утврдени со Кодексот на етика на ме-
ѓународно прифатените стандарди за ревизија.  

(2) Ревизорите на ИПА имаат  легитимација со која 
се докажува нивното службено својство и при вршење 
на ревизијата се должни да ја покажат.  

(3) Ревизорите на ИПА се должни ревизијата на 
ИПА да ја вршат согласно со членот  18 од овој закон. 

(4) Ревизорите на ИПА не можат да бидат повикани 
на одговорност за даденото мислење во врска со извр-
шувањето на службените овластувања. 

 
Член 17 

Ревизорите на ИПА  не смеат да вршат ревизија, до-
колку: 

1) претходно биле во работен однос или биле закон-
ски застапници на субјектот на ревизијата најмалку пет 
години пред вршење на ревизијата; 

2) учествувале во водењето на деловните книги или 
ја изработиле годишната пресметка и финансиските из-
вештаи на субјектот на ревизија најмалку пет години 
пред вршење на ревизијата; 

3) се брачни другари или се во вонбрачна заедница, 
крвни сродници во права линија до трет степен на 
сродство со сопственикот или законскиот застапник на 
субјектот на ревизијата и 

4) се основачи, акционери или содружници во суб-
јектот на ревизијата. 

 
 IV. ВРШЕЊЕ НА РЕВИЗИЈА НА ИПА 
 

Член 18 
Ревизорското тело врши ревизија на ИПА согласно 

со меѓународните стандарди за ревизија. 
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Член 19 
(1) Ревизијата на ИПА согласно со одредбите од 

Рамковната и Секторската спогодба и во смисла на овој 
закон опфаќа: 

1) верификација на ефективно функционирање на 
системите  за управување  и контрола за ИПА и 

2) верификација на веродостојноста на сметко-
водствените информации доставени од надлежните ин-
ституции во Република Македонија до Европската ко-
мисија при децентрализирано управување со фондови-
те на Европската унија. 

(2) Работата на ревизија вклучува ревизија на соод-
ветен примерок на активности или на трансакции и ис-
питување на постапки. 

(3) Видови на ревизија на ИПА се: 
1) ревизија на ИПА систем (системска ревизија); 
2) ревизија на проекти/програми; 
3) финансиска ревизија и  
4) ревизија на информатичката технологија (ИТ ре-

визија). 
 

Член 20 
(1) Ревизорското тело може пред да пристапи кон 

извршување на ревизијата, да побара од субјектот на 
ревизија да ги обезбеди сите информации кои се по-
требни за вршење на ревизијата вклучувајќи докумен-
ти, податоци или други информации кои се неопходни 
за планирањето и извршувањето на ревизијата. 

(2) Субјектот на ревизија е должен да ги обезбеди 
бараните информации од ставот (1) на овој член во рок 
од пет работни дена од денот на приемот на барањето. 

 
Член 21 

(1) При вршење на ревизија, ревизорите на ИПА 
имаат слободен пристап во службените простории и 
имотот, право на увид во книгите, обрасците и другата 
документација, електронските податоци и информаци-
оните системи, како и право да бараат објаснувања од 
претставниците на субјектот на  ревизија за сите пра-
шања кои се од значење за вршење на ревизијата. 

(2) Законскиот застапник на субјектот на ревизија е 
должен на ревизорот на ИПА да му ја стави на распо-
лагање и да му обезбеди копии од потребната докумен-
тација, исправите, извештаите и други евиденции и да 
му даде други информации неопходни за спроведување 
на ревизијата. 

(3) Субјектот на ревизија не смее да го ограничи 
обемот на испитувањата или да оневозможи примена 
на одредени ревизорски постапки. Ревизорското тело е 
должно на соодветен начин тоа да го истакне во изве-
штајот, во согласност со стандардите на ревизијата и 
веднаш да го извести надлежниот орган кој врши над-
зор над субјектот. 

 
Член 22 

Во вршењето на ревизијата на ИПА, главниот реви-
зор за ИПА по потреба, може да ангажира и стручни 
лица и експерти од соодветни институции.      

 
Член 23 

Ревизорското тело без финансиски надоместок има 
целосен пристап до сите информации и документи од 
физички и правни лица кои се поврзани со проекти или 
програми кои се финансирани целосно или делумно со 
средства од ИПА во Република Македонија. 

Член 24 
(1) Документите кои имаат ознака на класифицира-

на информацијa, законскиот застапник на субјектот на 
ревизија е должен на ревизорот на ИПА да ги стави на 
располагање на начин утврден со закон.  

(2) Ревизорите на ИПА се должни со класифицира-
ните информации да постапуваат во согласност со 
одредбите од Законот за класифицирани информации. 

(3) Ревизорите на ИПА не смеат да ги користат соз-
нанијата до кои дошле во вршењето на ревизија за 
стекнување на имотна или друга корист за себе или 
друг субјект. 

(4) Одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член се 
однесуваат и на стручните лица и експерти од членот 
22 на овој закон. 

 
V.  ГОДИШЕН РАБОТЕН ПЛАН ЗА РЕВИЗИЈА, 

РЕВИЗОРСКИ  ИЗВЕШТАИ И МИСЛЕЊА 
 

Член 25 
(1) Ревизијата на ИПА се врши според годишен  ра-

ботен план за ревизија. Годишниот работен план за  ре-
визија ги опфаќа ревизорските активности планирани 
за извршување за период од 12 месеци од 30 септември 
тековната  заклучно со 30 септември наредната година. 

(2) Годишниот работен план за ревизија се доставу-
ва до Националниот координатор за авторизација и до 
Европската комисија, најдоцна до 30 септември во те-
ковната година.  

 
Член 26 

(1) Согласно со одредбите од  Рамковната и Сектор-
ската спогодба, Ревизорското тело  поднесува: 

1) годишен  извештај за ревизорски активности кој 
содржи средства употребени од Ревизорското тело, 
преглед на сите слабости откриени во системите за 
управување и контрола или наодите за трансакциите 
утврдени со извршените ревизии согласно со годишни-
от работен план за ревизија. Годишниот извештај за ре-
визорски активности се доставува најдоцна до 31 де-
кември секоја година до Европската комисија и до над-
лежниот координатор за акредитација, а копија се до-
ставува и до Националниот координатор за авториза-
ција;  

2) годишно ревизорско мислење е мислење за ефе-
ктивното функционирање на системите за управување 
и контрола со ИПА и за усогласеноста со барањата  
утврдени во Рамковната и Секторската спогодба, Регу-
лативата за спроведување на ИПА, како и други спо-
годби меѓу Европската комисија и Република Македо-
нија. Годишното ревизорско мислење заедно со годиш-
ниот извештај за ревизорски активности се доставува 
до Европската комисијата и до надлежниот координа-
тор за акредитација, а копија се доставува до Нацио-
налниот координатор за авторизација. Годишното ре-
визорско мислење се подготвува за истиот период и се 
доставува во истиот рок како и годишниот извештај за 
ревизорски активности; 

3) годишно ревизорско мислење за сметките и изво-
дот за трошоци  за средствата од Компонентата пет од 
ИПА (ИПАРД) поднесени од Националниот координа-
тор за авторизација до Европска комисија, а кој се од-
несува за претходната финансиска година. Ова реви-
зорско мислење заедно со годишниот  извештај за ре-
визорски активности најдоцна до 30 април се доставува 
до Европската комисија и до надлежниот координатор 
за акредитација и 
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4) ревизорско мислење за завршниот извод за тро-
шоци доставено од Националниот координатор за авто-
ризација до Европската комисија за затворање на про-
грама или на делови од програма, заедно со завршен 
извештај за ревизорската активност. Ова мислење се 
доставува до Европската комисија и до надлежниот ко-
ординатор за акредитација во исто време или најдоцна 
во рок од три месеци од поднесувањето на завршниот 
извод за  трошоци. 

(2) Националниот координатор за авторизација е 
должен во  рок од 45 дена од денот на приемот на реви-
зорските извештаи, во писмена форма да го извести  
главниот ревизор за ИПА на Ревизорското тело за пре-
земените мерки. 

 
Член 27 

(1) Заради информирање на јавноста, Ревизорското 
тело има своја интернет (веб) страница. 

(2) Извештаите и мислењата на Ревизорското тело 
не се објавуваат на интернет (веб) страницата. 

  
VI. СОРАБОТКА 

 
Член 28 

Доколку ревизорите на ИПА при вршењето на ре-
визијата утврдат дека постои основано сомнение дека е 
сторен прекршок или кривично дело, за тоа веднаш ги 
известува надлежните органи, согласно со билатерал-
ните спогодби и правилници на ОLAF. 

   
Член 29 

Субјектите кои водат административни евиденции, 
регистри и бази на податоци и носителите на платниот 
промет се должни податоците за субјектите кои се 
предмет на ревизија на ревизорите на ИПА да ги доста-
ват на начин утврден со закон.  

 
Член 30 

(1) Ревизорското тело за реализација на своите 
активности соработува со државните органи и институ-
ции во Република Македонија, земјите членки на 
Европската унија и земјите кандидати за членство во 
Европската унија. 

(2) Ревизорското тело може да врши заеднички ре-
визии со ревизорски тела на други земји, со Европската 
комисија и со Европскиот суд на ревизори. 

 
VII. РЕВИЗИЈА НА РАБОТЕЊЕТО НА  

РЕВИЗОРСКОТО ТЕЛО 
 

Член 31 
(1) Ревизија на работењето на Ревизорското тело  

врши друштво за ревизија кое има дозвола за работа за 
вршење на работи на ревизија, Европската комисија и 
Европскиот суд на ревизори. 

(2) Извештајот од извршената ревизија на друштво-
то за ревизија од ставот (1) на овој член се доставува до 
Владата на Република Македонија најдоцна до 30 јуни 
во тековната година. 

 
VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 32 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршок на прав-
ното лице - субјектот на ревизија, ако: 

1) не ја стави на располагање на ревизорот потреб-
ната документација, исправи, извештаи и други инфор-
мации заради вршење на ревизија (член 21 став (2)) и 

2) на ревизорите на ИПА им ги ограничи обемот на 
испитувањата или им оневозможи примена на одреде-
ни ревизорски постапки (член 21 став (3)). 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од 
ставот (1) на овој член  и на одговорното лице во прав-
ното лице на субјектот на ревизија.  

 
Член 33 

Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на физичкото 
лице - субјектот на ревизија, ако: 

1) не ја стави на располагање на ревизорот потреб-
ната документација, исправи, извештаи и други инфор-
мации заради вршење на ревизија (член 21 став (2)) и 

2) на ревизорите на ИПА им ги ограничи обемот на 
испитувањата или им оневозможи примена на одреде-
ни ревизорски постапки (член 21 став (3)). 

 
Член 34 

Глоба во износ од  500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко 
лице - ревизор на ИПА,  ако ревизијата не ја врши сог-
ласно со членот 16 став (3) од овој закон.   

 
Член 35 

Пред поднесување на барање за поведување на пре-
кршочна постапка пред надлежен суд на сторителот на 
прекршокот ќе се понуди порамнување согласно со За-
конот за прекршоците. 

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

(1) Владата на Република Македонија го именува 
главниот ревизор за ИПА и заменикот на Ревизорското 
тело во рок од еден месец од денот на влегувањето во 
сила на овој закон.         

(2) Раководителот на Ревизорското тело утврден 
согласно со Законот за изменување и дополнување на 
Законот за државната ревизија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 133/2007) продолжува да 
ја врши  функцијата до именување на главен ревизор за 
ИПА. 

 
Член 37 

(1) Главниот ревизор за ИПА  во рок од два месеца 
од денот на влегувањето во сила на овој закон го про-
пишува начинот на вршење на ревизија на ИПА и ги 
донесува актите утврдени со овој закон.  

(2) До влегувањето во сила на прописите од ставот 
(1) на овој член ќе се применуваат постојните прописи.                    

                                       
Член 38 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
средствата, документацијата за работа и архивата на 
ИПА од Државниот завод за ревизија ги презема Реви-
зорското тело. 

 
Член 39 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 


