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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5709. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(„Службен Весник на Република Македонија“ број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 декември 2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА 

ПОДДРШКА“ ВО АВГАНИСТАН 
 
 
1.  За учество во мировна операција „Одлучна под-

дршка“ – ИР. Авганистан, се испраќаат припадници на 
Армијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Армијата) и тоа:  

- 5 (пет) штабни офицери во Тим за советување во 
Команадата за обука, советување и асистирање-Север, 
за период од по шест месеци , сметано од месец март 
2015 и месец септември 2015 година, 

- 13 (тринаесет) штабни офицери и 1 (еден) подофи-
цер во Команадата за обука, советување и асистирање 
во Кабул, за период од по шест месеци, сметано од ме-
сец декември  2014 година и месец јуни 2015 година и 

- единица за заштита на сили составена од 20 (двае-
сет) припадници, за период од по шест месеци, сметано 
од месец декември  2014 година и месец јуни  2015 го-
дина.  

2. Финансиските трошоци за транспорт, логистички 
трошоци, плати и надоместоци на плати на  припадни-
ците на Армијата од точка 1 на оваа одлука ги обезбе-
дува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата за учество во мировната операција, ги 
врши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Mакедонија поднесува 
извештај  пред Собранието на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
            Бр. 07-4675/1                                   Претседател 
15 декември 2014 година         на Собранието на Република 
               Скопје                                    Македонија, 

                                           Трајко Вељаноски, с.р. 
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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
5710. 

Врз основа на член 45 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за ревизија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.138/14), Законодавно-
правната комисија на Собранието на Република Маке-
донија на седницата одржана на  11 декември 2014 го-
дина, го утврди Пречистениот текст на Законот за ре-
визија. 

Пречистениот текст на Законот за ревизија ги оп-
фаќа: Законот за ревизија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.158/10), Законот за дополнување 
на Законот за ревизија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/11), Законот за изменување и до-
полнување на Законот за ревизија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.188/13), Законот за допол-
нување на Законот за ревизија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.43/14), Законот за изменување 
и дополнување на Законот за ревизија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.138/14), во кои е оз-
начено времето на нивното влегување во сила и приме-
на и Одлуката на Уставниот суд, У.бр.209/2011(„Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.50/12). 

 
Бр. 10-4063/2 Претседател на 

13 декември 2014 година Законодавно-правната  
Скопје комисија на Собранието 

 на Република Македонија, 
 Светлана Јакимовска, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РЕВИЗИЈА 
(Пречистен текст) 

 
l. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите за вршење на 
ревизија во правните лица кои вршат дејност во Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 2 

Одредбите на овој закон се однесуваат на законски 
и договорни ревизорски ангажмани кои се вршат во Ре-
публика Македонија. 

 
Член 3 

За се што не е утврдено со овој закон се применува-
ат одредбите од Законот за трговски друштва во врска 
со вршењето на работите на ревизијата. 

 
Дефиниции 

 
Член 4 

Одделни поими и кратенки употребени во овој за-
кон го имаат следново значење: 
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1.„Ревизија” е независно испитување на финансис-
ките извештаи или консолидираните извештаи и на фи-
нансиските информации, со цел да се изрази мислење 
во врска со нивната вистинитост и непристрасност и 
нивната усогласеност со прифатената рамка за финан-
сиско известување; 

2. „Законска ревизија” е задолжително испиту-
вање, постапки, проверки и уверувања на годишната 
сметка и/или финансиските извештаи или консолиди-
раната годишна сметка и консолидираните финансиски 
извештаи кои се вршат врз основа на закон во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC 
и други релевантни објави на IFAC прифатени и обја-
вени во Република Македонија со цел да се изрази мис-
лење, заклучок или уверување во врска со нивната вис-
тинитост и непристрасност и нивната усогласеност со 
прифатената  рамка за финансиско известување; 

3. „Договорна ревизија“ е незадолжително испи-
тување, постапки, проверки и уверувања на годишната 
сметка, финансиските извештаи,  консолидираната  го-
дишна сметка и на други финансиски информации, кои 
се вршат врз основа на договор во согласност со Меѓу-
народните стандарди за ревизија на IFAC и други реле-
вантни објави на IFAC прифатени и објавени во Репуб-
лика Македонија со цел да се изрази мислење, заклу-
чок или уверување во врска со нивната вистинитост и 
непристрасност и нивната усогласеност со прифатена-
та и друга рамка за финансиско известување; 

4. „Субјект на ревизија” е правно лице чии финан-
сиски извештаи се предмет на ревизија согласно со За-
конот за трговските друштва; 

5. „Поврзани субјекти” се субјекти кои со субјек-
тот на ревизија се поврзани со економски, финансиски 
или друг вид интерес; 

6. „Ревизор” е физичко лице кое поседува уверение 
за ревизор издадено од Институтот на овластени реви-
зори на Република Македонија и кое е регистрирано во 
Регистарот на ревизори согласно овој закон; 

7. „Друштво за ревизија“ е трговско друштво ре-
гистрирано согласно Законот за трговските друштва и 
кое има добиено лиценца за работа од Советот за унап-
редување и надзор на ревизијата на Република Македо-
нија и е регистрирано во Регистарот на друштва за ре-
визија согласно овој закон; 

8. „Овластен ревизор-трговец поединец“ е фи-
зичко лице регистрирано согласно Законот за трговски-
те друштва и кое има добиено лиценца за овластен ре-
визор и лиценца за работа од Советот за унапредување 
и надзор на ревизијата на Република Македонија и е 
регистрирано во Регистарот на овластени ревизори-тр-
говци поединци согласно овој закон; 

9. „Уверение за ревизор” е уверение кое го издава 
Институтот на овластени ревизори на Република Маке-
донија на лица кои го положиле испитот за ревизори; 

10. „Лиценца за овластен ревизор” е лиценца која 
ја издава Советот за унапредување и надзор на ревизи-
јата; 

11. „Овластен ревизор“ е физичко лице кое има 
добиено лиценца за овластен ревизор издадена од Со-
ветот за унапредување и надзор на ревизијата на Ре-
публика Македонија и е регистрирано во Регистарот на 
овластени ревизори согласно овој закон; 

12. „Советот за унапредување и надзор на реви-
зијата на Република Македонија” е самостојно и не-
зависно регулаторно тело со јавни овластувања; 

13. „Доверливи информации” се информации кои 
се класифицирани со степен на тајност согласно со За-
конот за класифицирани информации од Институтот на 
овластени ревизори на Република Македонија и минис-
терот за финансии и како такви не и се достапни на јав-
носта; 

14. „Дисциплинска постапка” е постапка за ут-
врдување одговорност на овластениот ревизор, друш-
твото за ревизија и/или овластениот ревизор-трговец 

поединец за повреда на овој закон, подзаконските акти 
кои произлегуваат од него, актите на Институтот на ов-
ластени ревизори на Република Македонија, Меѓуна-
родните стандарди за ревизија на IFAC, Кодексот на 
етика на професионални сметководители на IFAC и 
други релевантни објави на IFAC објавени во „Служ-
бен весник  на Република Македонија”; 

15. „Институт на овластени ревизори на Репуб-
лика Македонија” е професионално коморско здру-
жение на овластени ревизори; 

16. „Регистар на ревизори“ е јавна книга која 
претставува електронска база на податоци која што 
содржи податоци и прилози (исправи и докази) за  ре-
визорите за кои уписот е пропишан со овој закон; 

17. „Регистар на овластени ревизори“ е  јавна 
книга која претставува електронска база на податоци 
која што содржи податоци и прилози (исправи и до-
кази) за  овластените ревизори за кои уписот е пропи-
шан со овој закон; 

18. „Регистар на овластени ревизори-трговци по-
единци“ е јавна книга која претставува единствена 
електронска база на податоци која што содржи подато-
ци и прилози (исправи и докази) за  овластените реви-
зори-трговци поединци за кои уписот е пропишан со 
овој закон; 

19. „Регистар на друштва за ревизија“ е јавна 
книга која претставува електронска база на податоци 
која што содржи податоци и прилози (исправи и до-
кази) за  друштвата за ревизија за кои уписот е пропи-
шан со овој закон; 

20. „Регистар на трајно одземени лиценци“ е јав-
на книга која претставува електронска база на подато-
ци која што содржи податоци и прилози (исправи и до-
кази) за ревизорите, овластените ревизори, овластените 
ревизори-трговци поединци и друштвата за ревизија за 
кои уписот е пропишан со овој закон. 

21. „IFAC” e Meѓународна федерација на сметково-
дители; 

22. „МСР” се Меѓународни стандарди за ревизија 
на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени 
и објавени во Република Македонија; 

23. „МСФИ” се Меѓународни стандарди за финан-
сиско известување. 

24. „Правно лице од јавен интерес“ е акционер-
ско друштво кое котира на берза, акционерско друштво 
со посебни обврски за известување согласно Законот за 
хартии од вредност и трговско друштво кое со посебен 
закон е утврдено како правно лице од јавен интерес 
или за кое со посебен закон се бара ревизија согласно 
истите правила како за акционерските друштва кои ко-
тираат на берза; 

25. „Групен ревизор“ е друштво за ревизија или 
овластен ревизор-трговец поединец кое врши законска 
ревизија на консолидирани финансиски извештаи и 

26. „Одбор за ревизија” е орган на управување во 
правно лице од јавен интерес. 

 
Член 5 

Ревизија можат да вршат друштва за ревизија или 
овластен ревизор - трговец поединец под услови и на 
начин утврдени со овој закон и Законот за трговските 
друштва. 

 
II. СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР 

НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Статус на Советот за унапредување и надзор на  
ревизијата на Република Македонија 

 
Член 6 

(1) Заради унапредување и надзор над вршењето на 
ревизијата, Владата на Република Македонија на пред-
лог на министерот за финансии основа Совет за унап-



 Стр. 4 - Бр. 184                                                                             15 декември 2014 
 

редување и надзор на ревизијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Советот) како самостојно 
и независно регулаторно тело, со јавни овластувања ут-
врдени во овој закон. 

(2) Советот стекнува својство на правно лице со 
упис во Регистарот на други правни лица што се води 
во Централниот регистар на Република Македонија. 

(3) Седиштето на Советот е во Скопје. 
(4) Советот за својата работа одговара пред Владата 

на Република Македонија. 
 

Статут на Советот 
 

Член 7 
(1) Советот донесува Статут на кој согласност дава 

Владата на Република Македонија, со кој се уредува 
внатрешната организација, управувањето и раководе-
њето, постапките за донесување на акти, начинот и ус-
ловите за вработување во Советот, како и други праша-
ња од значење за работењето на Советот. 

(2) Подзаконските акти за чие донесување Советот 
е овластен со овој закон се објавуваат во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

 
Работа на Советот 

 
Член 8 

(1) Советот ги врши следниве работи:  
1) донесува статут, деловник за работа, годишна 

програма, финансиски план и годишен извештај; 
2) донесува Тарифник за издавање на лиценца за  

овластен ревизор, лиценца за работа на друштва за ре-
визија и лиценца за работа на овластен ревизор-трго-
вец поединец; 

3) издава и одзема  лиценца за овластен ревизор, 
лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за 
работа на овластен ревизор-трговец поединец врз осно-
ва на правила и постапки пропишани од Советот; 

4) иницира контрола на друштвата за ревизија, ов-
ластените ревизори-трговци поединци и на овластени-
те ревизори од страна на Институтот на овластени ре-
визори на Република Македонија; 

5) дава согласност на Статутот и другите акти на 
Институтот на овластени ревизори на Република Маке-
донија, ја следи нивната примена и му предлага на Ин-
ститутот на овластени ревизори на Република Македо-
нија нивно изменување и дополнување; 

6) го следи спроведувањето на годишната и триго-
дишната програма за контрола преку извештаите доби-
ени согласно член 20-а став (5) на овој закон и преку 
учество во комисијата на Институтот на овластени ре-
визори на Република Македонија надлежна за кон-
трола; 

7) го следи спроведувањето на годишните програми 
за полагање испит и за континуирано професионално 
усовршување на Институтот на овластени ревизори на 
Република Македонија; 

8) ја следи постапката што ја спроведува Институ-
тот на овластени ревизори на Република Македонија за 
признавање на квалификации за ревизор стекнати во 
странство; 

9) врши надзор над Институтот на овластени реви-
зори на Република Македонија; 

10) изрекува мерки на овластени ревизори, друштва 
за ревизија и овластени ревизори трговци-поединци, 
согласно овој закон и го пропишува начинот на утврду-
вање на мерките; 

11) дава насоки на Институтот на овластени ревизо-
ри на Република Македонија за прашања за кои е над-
лежен согласно со овој закон; 

12) ги проверува извештаите за транспарентност 
согласно со членот 35 од овој закон; 

13) ја следи примената на одредбите од овој закон и 
прописите донесени врз основа на него и врз таа осно-
ва му предлага на министерот за финансии изготвува-
ње на соодветни изменувања и дополнувања на истите; 

14) воспоставува соработка со домашни, странски и 
меѓународни институции;  

15) донесува процедури за соработка и размена на 
податоци со Институтот на овластени ревизори на Ре-
публика Македонија;  

16) донесува годишен план за вработување на 
државни службеници; 

17) донесува годишен план на обуки за сите врабо-
тени; 

18) одлучува за други прашања за вработените и 
19) врши други работи утврдени со овој закон и 

Статутот. 
(2) На актите од став (1) точки 1) и 2) на овој член 

согласност дава Владата на Република Македонија. 
(3) По добивање на согласност од Владата на Ре-

публика Македонија актите од став (1) точка 1) на овој 
член се објавуваат на  веб страницата  на Советот, а ак-
тот од став (1) точка 2) на овој член се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“ и на веб 
страницата  на Советот. 

 
Состав на Советот за унапредување и надзор 

на ревизијата 
 

Член 9 
(1) Советот го сочинуваат седум члена од кои еден 

е претседател. 
(2) Владата на Република Македонија ги именува 

претседателот и членовите на Советот. Претседателот 
на Советот го предлага министерот за финансии, а дру-
гите шест члена ги предлагаат следниве институции: 

- еден претставник од Народната банка на Републи-
ка Македонија, вработен во Секторот за супервизија, 

- еден претставник од Агенцијата за супервизија на 
осигурувањето, 

- еден претставник од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, 

- еден претставник од редовите на големите тргов-
ски субјекти и 

- двајца овластени ревизори предложени од Инсти-
тутот. 

(3) При именувањето на претседателот и членовите 
на Советот од ставот (2) на овој член да се почитува 
начелото на соодветна и правична застапеност на при-
падниците на заедниците. 

(4) Претседателот раководи со Советот и го заста-
пува во односите со трети лица. 

(5) Мандатот на претседателот и членовите на Со-
ветот е пет години, со можност за повторен избор уште 
за еден мандат. 

(6) Претседателот и членовите на Советот можат да 
бидат разрешени од страна на Владата на Република 
Македонија и пред истекот на мандатот од ставот (5) 
на овој член, само во случај на исполнување на најмал-
ку еден од условите утврдени во членот 12 од овој за-
кон. 

(7) Во случај на престанување на должноста на 
претседателот и членовите на Советот согласно со овој 
закон, пред истекот на мандатот, на негово место се 
именува друго лице со мандат до истекот на мандатот 
на членот на кој му престанува вршењето на долж-
носта. 

 
Услови за избор на членови на Советот 

 
Член 10 

(1) За претседател и член на Советот може да се 
избере лице кое ги исполнува следниве услови: 
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- да е државјанин на Република Македонија, 
- да има завршено високо образование од областа 

на економијата или правото, 
- да не е вработен во Институтот на овластени реви-

зори на Република Македонија и да не е член на ниед-
но извршно тело на истиот, 

- да има најмалку пет години работно искуство во 
областа на сметководството, правото, ревизијата и фи-
нансиите, 

- поседува еден од следните меѓународно признати 
сертификати или уверенија за активно познавање на 
англискиот јазик не постар од пет години: 

1) ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода; 
2) ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода; 
3) ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - нај-

малку Б2 (B2) ниво; 
4) ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен; 
5) БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или  
6) АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)  
 - има положено психолошки тест и тест за интегри-

тет; 
- да не е правосилно осудуван за кривично дело 

против јавните финансии, платниот промет, стопан-
ството и службената должност и 

- да не му е изречена забрана за вршење професија, 
дејност или должност. 

(2) За претседател и член на Советот не може да се 
именува лице: 

- кое е функционер кој раководи со државен орган 
или орган на државната управа и 

- кое е носител на функција во органите на поли-
тичка партија и/или член на орган на надзор, орган на 
управување или било кој друг орган на правен субјект 
кој подлежи на законска ревизија. 

(3) За именување на претседател на Советот се објаву-
ва јавен оглас во најмалку три дневни весници кои се из-
даваат 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 служ-
бен јазик различен од македонскиот јазик. 

(4) Претседателот и членовите на Советот се долж-
ни својата работа да ја вршат професионално и на на-
чин на кој нема да ја доведат во прашање независноста 
и самостојноста на Советот. 

(5) Каков било облик на влијание врз работата на 
Советот кој би можел да влијае врз независноста и са-
мостојноста на Советот е забранет. 

 
Права на претседателот, членовите на Советот и 

вработените 
 

Член 11 
(1) Претседателот на Советот е професионално ан-

гажирано лице за што прима плата согласно со пропи-
сите за плати на именувани и избрани лица. 

(2) Членовите на Советот имаат право на месечен 
надоместок кој се обезбедува од средствата на Советот 
утврдени со годишниот финансиски план. 

(3) Административно-техничките работи поврзани 
со работењето на Советот ги врши стручна служба на 
Советот. 

(4) Средствата за плата и додатоци на плата на 
претседателот и вработените во стручната служба на 
Советот, како и средствата за месечен надоместок на 
членовите на Советот се обезбедуваат од средствата на 
Советот утврдени во годишниот финансиски план. 

 
Разрешување на членовите на Советот 

 
Член 12 

Владата на Република Македонија на предлог на 
министерот за финансии може пред истекот на манда-
тот за кој е именуван да го разреши претседателот или 
член на Советот, ако: 

- тоа сам го побара, 
-престане да ги исполнува условите од член 10 од 

овој закон; 
- ја загуби работната способност, 
- ја прекрши обврската за заштита на доверливите 

податоци од членот 37 на овој закон и 
- неоправдано отсуствувал од три седници на Сове-

тот последователно или неоправдано отсуствувал вкуп-
но од пет седници во текот на една година. 

 
Надлежности на советот 

 
Членот 13  е избришан 

 
Одлучување на Советот 

 
Член 14 

(1) Советот одлучува на седници. 
(2) Советот може да донесува одлуки од негова над-

лежност доколку на седницата се присутни мно-
зинството од вкупниот број на членови. 

(3) Одлуките на Советот се сметаат за донесени до-
колку за истите гласало мнозинство од присутните чле-
нови на седницата, со тоа што претседателот и члено-
вите на Советот не можат да се воздржат од гласање. 

 
Средства за работа на Советот 

 
Член 15 

Работењето на Советот се финансира од: 
- Буџетот на Република Македонија, 
-15% од вкупно остварените приходи на Институ-

тот на овластени ревизори на Република Македонија во 
претходната година. 

- надомест од издавање на лиценца за работа за 
вршење на работи на ревизија на друштва за ревизија, 
овластен ревизор - трговец поединец и на овластени 
ревизори и 

- други приходи остварени во текот на работењето 
на Советот. 

 
Овластување за изрекување на мерки 

на овластени ревизори 
 

Член 16 
(1) Советот со решение ги изрекува следните 

мерки: 
1) времено одземање на лиценцата на овластениот 

ревизор, лиценцата за работа на друштво за ревизија и 
лиценцата за работа на овластен ревизор – трговец пое-
динец и 

2) трајно одземање на лиценцата на овластениот ре-
визор, лиценцата за работа на друштвото за ревизија 
или лиценцата за работа на овластениот ревизор–трго-
вец поединец. 

(2) Мерката од став (1) точка 1 на овој член Советот 
ја изрекува врз основа на мерките изречени од Инсти-
тутот на овластени ревизори на Република Македонија 
согласно членовите 22-в и 22-ѓ од овој закон. Мерката 
се изрекува за истиот период за кој е изречена и дис-
циплинската мерка од Институтот. 

(3) Мерката од став (1) точка 2 на овој член Советот 
ја изрекува ако: 

1) лиценцата е издадена врз основа на неточни по-
датоци; 

2) повеќе не се исполнети условите од членовите 24 
и 25 на овој закон; 

3) претходно е изречена дисциплинска мерка трајно 
исклучување од членството на Институтот на овласте-
ни ревизори на Република Македонија и 
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4) е покрената стечајна постапка или се спроведува  
ликвидација на друштвото за ревизија или овластениот 
ревизор – трговец поединец. 

(4) Начинот  на утврдување на повредите и мерките 
од став (1) на овој член ги пропишува Советот.  

(5) Мерките изречени од страна на Советот се обја-
вуваат на веб страницата на Советот и на веб страница-
та на Институтот на овластени ревизори на Република 
Македонија. 

(6) Против решението  на Советот може да се пове-
де судска постапка. 

(7) Решението со кое е изречена мерка од став (1) 
на овој член, Советот го доставува до Институтот на 
овластени ревизори на Република Македонија во рок 
од три дена од донесувањето на решението. Институ-
тот на овластени ревизори на Република Македонија е 
должен наредниот ден од денот на добивање на реше-
нието за трајно одземање на лиценцата да го избрише 
овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овлас-
тениот ревизор-трговец поединец од соодветниот ре-
гистар и да го запише во Регистарот на трајно одземе-
ни лиценци. Во случај на времено одземање на ли-
ценца, Институтот на овластени ревизори на Републи-
ка Македонија во соодветниот регистар забележува де-
ка овластениот ревизор, друштвото за ревизија или ов-
ластениот ревизор-трговец поединец е неактивен пора-
ди времено одземање на лиценцата. 

(8) Институтот на овластени ревизори на Република 
Македонија, на писмено барање од овластениот реви-
зор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор- 
трговец поединец за кој се однесувала мерката подне-
сено по истекот на периодот за кој е изречена мерката 
од став (1) точка 1) на овој член, од соодветниот регис-
тар ја брише забелешката за неактивност. Институтот 
на овластени ревизори на Република Македонија е дол-
жен да го изврши бришењето во рок од три дена од 
поднесување на барањето.  

(9) Мерките од став (1) на овој член трајно се еви-
дентираат во соодветниот регистар. 

(10) Начинот на забележување дека овластениот ре-
визор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-
трговец поединец е неактивен, како и начинот на еви-
дентирање на мерките од став (1) на овој член во соод-
ветниот регистар ги пропишува Советот. 

(11) Формата и содржината на барањето од став (8) 
на овој член и доказите што се приложуваат кон бара-
њето ги пропишува Советот.  

 
II-а Права и обврски на вработените во Советот 

 
Член 16-а 

(1) Вработените во Стручната служба на Советот 
кои вршат работи од административна природа, имаат 
статус на административни  службеници. 

(2) За прашања кои се однесуваат на работниот од-
нос на вработените од став (1) на овој член, кои не се 
уредени со овој закон и со колективен договор, се при-
менуваат одредбите од Законот за административните 
службеници и општите прописи за работните односи. 

(3) Вработените во Стручната служба на Советот 
кои вршат помошно-технички работи, имаат статус на 
помошно-технички персонал. 

(4) На помошно-техничкиот персонал во Стручната 
служба на Советот ќе се применуваат општите прописи 
за работни односи. 

Член 16-б 
Начинот на утврдување на основната плата и на до-

датоците на плата на вработените во Стручната служба 
на Советот се уредува со колективен договор, а вред-
носта на бодот на основната плата  ја утврдува Сове-
тот. 

III. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОВЛАС-
ТЕНИ РЕВИЗОРИ - ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ 

РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Институт на овластени ревизори  
на Република Македонија 

 
Член 17 

(1) Заради промовирање на високи професионални 
стандарди и за подобрување на квалитетот на ревизор-
ските услуги овластените ревизори се здружуваат во 
Институт на овластени ревизори на Република Македо-
нија како професионално коморско здружување (во на-
тамошниот текст: Институтот). 

(2) Членови на Институтот се ревизори, овластени 
ревизори, друштва за ревизија и овластен ревизор - тр-
говец поединец. 

(3) Институтот има својство на правно лице. 
(4) Седиштето на Институтот е во Скопје. 
(5) Институтот стекнува статус на правно лице со 

упис во Регистарот на други правни лица што се води 
во Централниот регистар на Република Македонија. 

 
Oргани на Институтот 

 
Член 18 

(1) Органи на Институтот се Собранието, Управни-
от одбор и претседателот. 

(2) Собранието е највисок орган на Институтот и го 
сочинуваат сите членови. 

(3) Заради вршење на работите од својот делокруг 
Институтот формира дисциплинска комисија, а може 
да формира и други постојани и времени комисии ут-
врдени со Статутот на Институтот. 

(4) Членовите на органите и комисиите се избираат 
од редот на членовите на Институтот. 

(5) Организацијата, надлежноста, составот, начинот 
на избор, правата и должностите на органите и комиси-
ите на Институтот се уредуваат со Статутот. 

(6) Административно-техничките работи поврзани 
со работењето на Институтот ги врши стручна служба 
на Институтот. 

 
Надлежности на Институтот 

 
Член 19 

(1) Институтот ги врши следниве работи: 
1) води Регистар на ревизори, Регистар на овласте-

ни ревизори, Регистар на друштва за ревизија, Регистар 
на овластени ревизори-трговци поединци и Регистар на 
трајно  одземени лиценци; 

2) донесува програма за полагање на испит за стек-
нување на звањето ревизор и спроведува испит за стек-
нување на звањето ревизор; 

3) издава уверение за ревизор; 
4) ги разгледува и одлучува по барањата за призна-

вање на квалификации за ревизор стекнати во стран-
ство, врз основа на правила и постапки пропишани од 
Институтот; 

5) организира проверка на знаењето од областа на 
законската регулатива при  признавање на квалифика-
ции за ревизор стекнати во странство; 

6) организира и спроведува континуирано професи-
онално усовршување; 

7) ја следи примената на МСР и Кодексот на етика 
за професионални сметководители на IFAC кај друш-
твата за ревизија и кај овластените ревизори - трговци 
поединци; 

8) ги промовира МСР и Кодексот на етика на про-
фесионални сметководители на IFAC; 



15 декември 2014  Бр. 184 - Стр. 7 

 
 

9) ги преведува и ги објавува во „Службен весник 
на Република Македонија“ МСР, Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот и Кодексот на етика за 
професионалните сметководители на IFAC; 

10) покренува дисциплинска постапка и изрекува 
мерки на членовите поради повреда на МСР, актите на 
Институтот и на Кодексот на етика за професионални-
те сметководители на IFAC; 

11) донесува тригодишна и годишна програма за 
контрола над членовите на Институтот; 

12) спроведува контрола на квалитетот над члено-
вите на Институтот; 

13) го известува Советот за изречените мерки од 
спроведената контрола на друштвата за ревизија и/или 
овластените ревизори - трговци поединци и овластени-
те ревизори;  

14) донесува Тарифник за висината на чланарината 
и надоместоците што ги наплатува; 

15) донесува Правилник  за  признавање на квали-
фикации за ревизор стекнати во странство; 

16) донесува Правилник за содржината на Региста-
рот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Ре-
гистарот на друштва за ревизија, Регистарот на овлас-
тени ревизори-трговци поединци и Регистарот на трај-
но одземени лиценци; 

17) донесува програма за обука на овластени реви-
зори кои спроведуваат контрола и издава сертификати 
за завршена обука; 

18) презема активности согласно со насоките даде-
ни од Советот кои се неопходни и соодветни за промо-
вирање на високите професионални стандарди меѓу 
друштвата за ревизија и овластените ревизори и за по-
добрување на квалитетот на ревизорските услуги што 
тие ги нудат; 

19) донесува годишна програма за работа најдоцна 
до 15 јануари во тековната година;  

20) донесува годишен извештај за својата работа 
најдоцна до 31 март во тековната година за претходна-
та година;  

21) донесува Правилник за начинот и постапката за 
утврдување на повредите и за дисциплинските мерки 
на членовите на Институтот; 

22) формира дисциплинска и други комисии; 
23) донесува годишен извештај за наодите од из-

вршените контроли; 
24) издава билтен и ги ажурира информациите обја-

вени на веб страницата на Институтот и 
25) врши други работи согласно со овој закон. 
(2) На актите од став (1) точки 2), 11), 14), 15), 16), 

17), 19), 20), 21) и 23) од овој член согласност дава  Со-
ветот. 

(3) Актите од став (2) на овој член се објавуваат на 
веб страницата на Институтот по добиената согласност 
од Советот. 

 
Член 19-а 

Контрола на работењето на овластените ревизори, 
друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци 
поединци 

(1) Контрола на работењето на овластените реви-
зори, друштвата за ревизија и овластените ревизори-тр-
говци поединци (во понатамошниот текст: субјект на 
контрола) врши Институтот во рамки на надлежности-
те утврдени со овој закон. 

(2) Контролата од став (1) на овој член опфаќа нај-
малку: 

1) верификација на исполнување на условите од 
членовите 24 и 25 на овој закон; 

2) верификација на исполнување на условите за ре-
гистрирање во соодветните регистри; 

3) следење и верификација на извештаите на субјек-
тот на контрола што треба да ги доставува во соглас-
ност со овој закон  и 

4) контрола на квалитетот на целокупното работење 
на субјектот на контрола. 

(3) Контролата од став (2) точки 1), 2) и 3) од овој 
член се спроведува преку континуирана проверка на 
документацијата што субјектот на контрола е должен 
да ја  достави до Институтот согласно со овој закон. 

(4) Контролата од став (2) точка 4) од овој член оп-
фаќа најмалку: 

1) проверка на системот за контрола на квалитет кај 
друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци 
поединци;  

2) потврдување на независноста на овластениот ре-
визор од субјектот на ревизија; 

3) потврдување на усогласеноста на ревизорските 
процедури со ревизорските правила и стандарди; 

4) оценка на квалитетот во поглед на ангажирани 
ресурси и тоа: составот на тимот за ревизија и работни-
те часови; 

5) проверка на наплатениот надоместок за ревизија и 
6) директна контрола на овластените ревизори  пре-

ку проверка на целокупната ревизорска документација 
на најмалку еден субјект на ревизија во периодот од 
последната контрола. 

(5) Контролата од став (2) точка 4) од овој член се 
спроведува најмалку еднаш на три години. 

(6) Контролата од став (1) на овој член се врши спо-
ред годишна Програма донесена од Институтот и/или 
на писмено барање на Советот. 

(7) Доколку при спроведувањето на контролата од 
став (2) точка 1) на овој член се утврди дека субјектот 
на контрола не ги исполнува условите за добивање на 
лиценца утврдени со овој закон, Институтот за тоа го 
известува Советот во рок од пет дена. 

 
Контрола на квалитет 

 
Член 20 

(1) Контролата од член 19-а на овој закон ја спрове-
дува лице назначено од претседателот на Институтот.  

(2) Лицето од став (1) на овој член за спроведување 
на контролата од член 19-а од овој закон  мора да ги 
исполнува следните услови: 

1) да има лиценца за овластен ревизор и најмалку 
пет години искуство како овластен ревизор; 

2) да поседува сертификат за завршена обука за 
контрола издаден од Институтот не постара од три го-
дини и 

3) да е независно и да нема конфликт на интереси 
со субјектот на контрола. Во однос на независноста и 
постоењето конфликт на интереси соодветно се приме-
нуваат одредбите од член 31 на овој закон. 

(3) Доколку е потребно, по претходна согласност на 
Управниот одбор на Институтот, покрај лицето од став 
(1) на овој член, во контролата можат да бидат вклуче-
ни и проценители и/или други домашни и странски ек-
сперти.  

(4) Во случај кога контролата се врши на барање на 
Советот, назначувањето на лицата од ставовите (1) и 
(3) на овој член се врши по претходна согласност од 
претседателот на Советот. 

 
Член 20-а 

(1) Датумот на отпочнување на контролата го опре-
делува Институтот и за тоа ги известува лицата од член 
20 ставови (1) и (3) на овој закон најмалку 30 дена пред 
денот на отпочнување на контролата и субјектите на 
контрола најмалку  осум дена пред денот на отпочну-
вање на контролата. 
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(2) Субјектот на контрола е должен на лицата од 
член 20 ставови (1) и (3) на овој закон да им обезбеди: 

1) непречен пристап до деловните простории,  
2) просторија за непречено вршење на контролата,  
3) целокупната документација потребна за спрове-

дување на контролата, а доколку е потребно и копии од 
истата и 

4) лице кое доколку е потребно, ќе дава потребни 
објаснувања. 

(3) За извршената контрола лицето од член 20 став 
(1) на овој закон подготвува извештај во кој се наведу-
ваат сите идентификувани недостатоци, неправилности 
и незаконитости и се даваат препораки за начинот и ро-
кот за нивно отстранување.  

(4) Извештајот од став (3) на овој член се доставува 
до субјектот на  контрола кој има право на приговор во 
рок од пет дена од денот на приемот на извештајот. 
Управниот одбор на Институтот одлучува по пригово-
рот во рок од пет дена од денот на приемот.  

(5) По истекот на роковите од став (4) на овој член, 
Институтот го доставува извештајот до Советот и го 
објавува на својата веб страница. 

(6) Субјектот на контрола е должен во рок од три 
дена од истекот на рокот утврден во извештајот од став 
(4) на овој член до Институтот и до Советот да достави 
извештај за реализација на препораките и отстранува-
ње на идентификувани недостатоци, неправилности и 
незаконитости. 

 
Известување за можни повреди 

 
Член 21 

Во случај кога постои сомневање кај вработен во 
Институтот за можна повреда на овој закон, МСР, Ко-
дексот на етика за професионалните сметководители 
на IFAC и актите на Институтот, тоа лице е должно да 
го извести Советот за таквата можна повреда. 

 
Дисциплинска постапка 

 
Член 22 

(1) Институтот, врз основа на извештајот за из-
вршена контрола од член 20-а став (3) на овој закон, на 
овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овлас-
тениот ревизор-трговец поединец кои не постапуваат 
во согласност со одредбите од овој закон, МСР, Кодек-
сот на етика за професионалните сметководители на 
IFAC и актите на Институтот им покренува дисцип-
линска постапка. 

(2) Дисциплинска постапка води дисциплинска ко-
мисија составена од пет члена – овластени ревизори 
членови на Институтот со мандат од две години. 

(3) Институтот на овластениот ревизор, друштвото 
за ревизија и на овластениот ревизор трговец -поеди-
нец може да им ги изрече следните дисциплински 
мерки: 

1) јавна опомена; 
2) парична казна; 
3) времено исклучување од членството во Институ-

тот и  
4) трајно исклучување од членството во Институ-

тот. 
(4) Начинот  за утврдување на повредите и изреку-

вање на дисциплинските мерки од став (3) на овој член 
ги пропишува Институтот. 

(5) Сите дисциплински мерки преземени од страна 
на Институтот се објавуваат на веб страницата и во 
билтенот на Институтот и се евидентираат во соодвет-
ниот регистар. 

(6) Институтот за изречените дисциплински мерки 
задолжително го известува Советот во рок од еден ден 
од денот на изрекување на мерката. 

 
Член 22-а 

(1) Дисциплинската мерка јавна опомена му се из-
рекува на овластениот ревизор ако: 

1) не ја плати чланарината во Институтот во ут-
врдениот рок; 

2) одбива или несовесно ги исполнува обврските 
определени со Статутот и актите на Институтот; 

3) не постапи согласно член 20-а став (2) на овој за-
кон и 

4) со своето однесување го нарушува угледот на ре-
визорската професија. 

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член 
се брише од соодветниот регистар на Институтот по 
истекот на една година од престанокот на мерката. 

 
Член 22-б 

(1) Дисциплинската мерка  парична казна во висина 
до три просечни месечни нето плати исплатени по вра-
ботен во Република Македонија за месецот во кој е из-
речена дисциплинската мерка, ќе му се изрече на ов-
ластениот ревизор кој ќе ја повтори повредата за која 
претходно му била изречена мерката јавна опомена. 

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член 
се брише од соодветниот регистар на Институтот по 
истекот на две години од престанокот на мерката. 

 
Член 22-в 

(1) Дисциплинската мерка времено исклучување од 
членството во Институтот со времено бришење од ре-
гистарот во траење до три години,  односно за перио-
дот додека траат правните последици на судската пре-
суда, односно додека трае забраната за вршење на про-
фесија или дејност, ќе му се изрече на овластениот ре-
визор ако: 

1) не го извести Институтот за сите промени во 
врска со податоците содржани во соодветниот регистар 
согласно овој закон; 

2) во период од три месеци од изречената опомена 
не ја плати годишната чланарина во Институтот; 

3) не ја почитува обврската за континуирано профе-
сионално усовршување согласно овој закон; 

4) предизвика материјална штета на субјектот каде 
е вработен при вршењето на работи на ревизија и 

5) е осуден со правосилна судска пресуда во врска 
со работењето, односно му се изрече прекршочна сан-
кција забрана за вршење на професија или дејност. 

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член 
се брише од соодветниот регистар на Институтот по 
истекот на  три  години од престанокот на мерката. 

Член 22-г 
(1) Дисциплинската мерка трајно исклучување од 

членството со трајно бришење од регистарот во Инсти-
тутот ќе му се изрече на овластениот ревизор ако: 

1) не постапува или постапува спротивно на стан-
дардите за ревизија и актите на Институтот со што се-
риозно се загрозува објективноста на ревизијата; 

2) врши работи на ревизија спротивно на овој за-
кон, МСР, Кодексот на етика за професионални смет-
ководители и актите на Институтот; 

3) дава невистинити податоци за упис во соодвет-
ниот регистар; 

4) ја прекршува должноста за заштита на доверли-
вите податоци; 

5) врши работи на ревизија за времетраењето на 
временото исклучување од членството во Институтот 
или на друг начин ја избегнува мерката времено одзе-
мање на правото за вршење на работи на ревизија и 
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6) трајно му е одземена лиценцата. 
(2) Овластениот ревизор на кој му е изречена мер-

ката од став (1) на овој член трајно се брише од Регис-
тарот на овластени ревизори. 

 
Член 22-д 

(1) Дисциплинската мерка јавна опомена Институ-
тот ќе му изрече на друштвото за ревизија, односно на 
овластениот ревизор -трговец поединец  ако: 

1) на Институтот не ги доставуваат податоците и 
извештаите кои се должни да му ги достават согласно 
овој закон; 

2) во утврдениот рок не ја плати годишната члана-
рина во Институтот и 

3) овластените ревизори кои се вработени кај него 
ги спречува да ја посетуваат обуката за континуирано 
професионално усовршување. 

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член 
се брише од соодветниот регистар на Институтот по 
истекот на една година од престанокот на мерката. 

 
Член 22-ѓ 

(1) Дисциплинската мерка времено исклучување од 
членството во Институтот во траење до три години, од-
носно за периодот додека трае забраната за вршење на 
професија или дејност, ќе му се изрече на друштвото за 
ревизија односно на овластениот ревизор -трговец пое-
динец  ако: 

1) не постапи по препораките дадени во извештајот 
од контрола; 

2) не го достави до Институтот извештајот за презе-
мените мерки согласно член 20-а став (6) на овој закон; 

3) не постапува во согласност со утврдените реви-
зорски правила за вршење на ревизијата и утврдените 
квантитативни и квалитативни критериуми за човечки-
те ресурси и другите средства ангажирани при врше-
њето на  ревизијата; 

4) не постапи согласно член 20-а став (2) на овој за-
кон;  

5) му е изречена прекршочна санкција забрана за 
вршење на професија или дејност и 

6) времено му се одземе лиценцата. 
(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член 

се брише од соодветниот регистар на Институтот по 
истекот на  три  години од престанокот на мерката. 

 
Член 22-е 

Дисциплинската мерка трајно исклучување од 
членството во Институтот ќе му се изрече на друштво-
то за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец 
поединец ако: 

1) без оправдани причини не соработува и не ги 
доставува потребните податоци и извештаи до надлеж-
ните органи; 

2) со правосилна пресуда е утврдено дека е издаден 
незаконски ревизорски извештај;  

3) врши работи на ревизија за времетраењето на 
временото исклучување од членството во Институтот 
или на друг начин ја избегнува мерката времено одзе-
мање на правото за вршење на работи на ревизија; 

4) не ја чува целокупната документацијата од из-
вршената ревизија согласно член 33 став (7) на овој за-
кон и 

5) трајно му се одземе лиценцата. 
(2) Друштвото за ревизија односно на овластениот 

ревизор-трговец поединец на кој му е изречена мерката 
од став (1) на овој член трајно се брише од соодветниот 
регистар. 

IV. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА  ОВЛАС-
ТЕН РЕВИЗОР, ДРУШТВО  ЗА РЕВИЗИЈА И ОВЛАС-

ТЕН РЕВИЗОР-ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ 
 

Лиценца за овластени ревизори 
 

Член 23 
(1) Лиценца за овластен ревизор му се издава на ли-

це кое стекнало уверение за ревизор и има најмалку 
три години искуство на работи на ревизија од кои две 
години под надзор на овластен ревизор. 

(2) Лице кое нема статус на овластен ревизор и кое 
не е член на Институтот не може да врши ревизија во 
Република Македонија, или да се претставува како ов-
ластен ревизор или да користи каква било ознака или 
опис кои ќе создадат впечаток дека лицето е овластен 
ревизор. 

(3) Лицето кое сака да се стекне со лиценца за ов-
ластен ревизор поднесува до Советот писмено барање 
на образец.  

(4) Кон барањето од став (3) на овој член се доста-
вува: 

1) уверение за ревизор; 
2) потврда од работодавач за најмалку три години 

работно искуство во друштво за ревизија од областа на 
ревизијата од кои најмалку две под надзор на овластен 
ревизор и 

3) доказ за уплата на надоместок за издавање на ли-
ценцата.  

(5) Документите од став (4) на овој член се доставу-
ваат во оригинал или копија заверена на нотар. 

(6) Советот е должен во рок од 15 дена од приемот 
на комплетното барање со решение да одлучи по бара-
њето за издавање на лиценца. 

(7) Против решението од став (6) на овој член може 
да се поведе судска постапка. 

(8) Формата и содржината на образецот на барање-
то од став (3) и лиценцата од став (6) на овој член ги 
пропишува Советот. 

 
Лиценца за работа на друштво за ревизија 

 
Член 24 

(1) Лиценца за работа на друштвото за ревизија се 
издава на друштво кое ги исполнува следниве услови: 

1) има вработено најмалку двајца овластени ревизо-
ри на неопределено работно време; 

2) мнозинството акции или удели со право на глас 
во друштвото за ревизија е во сопственост на еден или 
повеќе овластени ревизори,  

3) мнозинството, но не повеќе од 75% од членовите 
на органот на управување мора да бидат ревизорски 
друштва или овластени ревизори. Кога органот на уп-
равување нема повеќе од двајца членови, еден од нив 
мора да биде ревизорско друштво или овластен реви-
зор и 

4) има годишно осигурување од одговорност од 
штета предизвикана на трети лица при вршење на про-
фесионална дејност - работи на ревизија, и тоа: 

- минимална сума за покривање по штетен настан 
од 30.000 евра во денарска противвредност за субјект 
на ревизија кој во претходната деловна година оства-
рил приход до 3.000.000 евра во денарска противвред-
ност; 

- минимална сума за покривање по штетен настан 
од 60.000 евра во денарска противвредност за субјект 
на ревизија кој во претходната деловна година оства-
рил приход од 3.000.001 до 10.000.000 евра во денарска 
противвредност; 
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- минимална сума за покривање по штетен настан 
од 120.000 евра во денарска противвредност за  субјект 
на ревизија кој во претходната деловна година оства-
рил приход од 10.000.001 до  25.000.000 евра во денар-
ска противвредност;  

- минимална сума за покривање по штетен настан 
од 250.000 евра во денарска противвредност за субјект 
на ревизија кој во претходната деловна година оства-
рил приход од 25.000.001 до 100.000.000 евра во денар-
ска противвредност и 

- минимална сума за покривање по штетен настан 
од 400.000 евра во денарска противвредност за субјект 
на ревизија кој во претходната деловна година оства-
рил приход над 100.000.001 евра во денарска про-
тиввредност. 

(2) За добивање лиценца за работа, друштвото за 
ревизија поднесува до Советот писмено барање на про-
пишан образец потпишан од овластеното лице на 
друштвото за ревизија. 

(3) Кон барањето од став (2) на овој член се доста-
вува: 

1) решение за упис на друштвото за ревизија во Тр-
говскиот регистар кај Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија; 

2) список на лица вработени на неопределено време 
како овластени ревизори со регистарски број под кој се 
запишани во соодветниот регистар кај Институтот; 

3) лиценца за овластен ревизор за ревизорите кои се 
основачи на друштвото и оние кои се вработени; 

4) потврда од Централен регистар на Република 
Македонија дека мнозинството со право на глас во 
друштвото за ревизија е во сопственост на овластени 
ревизори; 

5) потврда од Централен регистар на Република 
Македонија дека друштвото не е евидентирано во Ре-
гистарот на физички и правни лица на кои им е изрече-
на санкција забрана за вршење на професија, дејност 
или должност и привремена забрана за вршење на од-
делна дејност;  

6) потврда од Централниот регистар на Република 
Македонија дека друштвото не е евидентирано во Ре-
гистарот на споредни казни за сторени кривични дела 
на правни лица кај Централниот регистар на Република 
Македонија;  

7) доказ за осигурување од одговорност од штета 
согласно став (1) точка 4) на овој член и 

8) доказ за уплата на надоместок за издавање на ли-
ценцата.  

(4) Овластениот ревизор вработен во друштво за ре-
визија не може да се јави како основач на друго друш-
тво за ревизија ниту да се вработи кај друго друштво за 
ревизија или кај овластен ревизор – трговец поединец. 

(5) Документите од став (3) на овој член се доставу-
ваат во оригинал или копија заверена на нотар. 

(6) Советот е должен во рок од 30 дена од приемот 
на комплетното барање со решение да одлучи по бара-
њето за издавање на лиценца. 

(7) Против решението од став (6) на овој член може 
да се поведе судска постапка. 

(8) Формата и содржината на образецот на барање-
то од став (2) на овој член и лиценцата од став (6) на 
овој член ги пропишува Советот. 

 
Лиценца за работа на овластен 

ревизор-трговец поединец 
 

Член 25 
(1) Лиценца за работа на овластен ревизор – трго-

вец поединец му се издава под услов да поседува ли-
ценца за овластен ревизор. 

(2) Лиценца за работа на овластен ревизор- трговец 
поединец му се издава ако ги исполнува следниве ус-
лови: 

1) поседува лиценца за овластен ревизор; 
2) не е вработен или на било кој друг начин поврзан 

со друг работодавец освен со друштвото за ревизија и 
3) има годишно осигурување од одговорност од 

штета предизвикана на трети лица при вршење на про-
фесионална дејност - работи на ревизија и тоа: 

- минимална сума за покривање по штетен настан 
од 30.000 евра во денарска противвредност за субјект 
на ревизија кој во претходната деловна година оства-
рил приход до 3.000.000 евра во денарска противвред-
ност; 

- минимална сума за покривање по штетен настан 
од 60.000 евра во денарска противвредност за субјект 
на ревизија кој во претходната деловна година оства-
рил приход од 3.000.001 до 10.000.000 евра во денарска 
противвредност;  

- минимална сума за покривање по штетен настан 
од 120.000 евра во денарска противвредност за  субјект 
на ревизија кој во претходната деловна година оства-
рил приход од 10.000.001 до  25.000.000 евра во денар-
ска противвредност; 

- минимална сума за покривање по штетен настан 
од 250.000 евра во денарска противвредност за субјект 
на ревизија кој во претходната деловна година оства-
рил приход од 25.000.001 до 100.000.000 евра во денар-
ска противвредност и 

- минимална сума за покривање по штетен настан 
од 400.000 евра во денарска противвредност за субјект 
на ревизија кој во претходната деловна година оства-
рил приход над 100.000.001 евра во денарска про-
тиввредност. 

(3) Овластен ревизор запишан во трговскиот регис-
тар како овластен ревизор - трговец поединец не може 
да се јави како основач на друштво за ревизија и да се 
вработи кај друг овластен ревизор - трговец поединец 
или друштво за ревизија.  

(4) За добивање лиценца за работа, трговецот-пое-
динец поднесува до Советот писмено барање на пропи-
шан образец потпишан од овластеното лице на тргове-
цот поединец. 

(5) Кон барањето од став (4) на овој член се доста-
вува: 

1) уверение за ревизор издадено на име на подноси-
телот на барањето; 

2) лиценца за овластен ревизор издадена на име на 
подносителот на барањето; 

3) решение за упис во Трговскиот регистар кај Цен-
тралниот регистар на Република Македонија; 

4) доказ дека овластениот ревизор подносител на 
барањето е вработен; 

5) потврда од Централен регистар на Република 
Македонија дека не е евидентиран во Регистарот на 
физички и правни лица на кои им е изречена санкција 
забрана за вршење на професија, дејност или должност 
и привремена забрана за вршење на одделна дејност; 

6) потврда од Централниот регистар на Република 
Македонија дека не е евидентиран во Регистарот на 
споредни казни за сторени кривични дела на правни 
лица кај Централниот регистар на Република Македо-
нија; 

7) доказ за осигурување од одговорност од штета 
согласно став (2) точка 3) на овој член и 

8) доказ за уплата на надоместок за издавање на ли-
ценцата. 

(6) Документите од став (5) на овој член се доставу-
ваат во оригинал или копија заверена на нотар. 
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(7) Советот е должен во рок од 30 дена од приемот 
на комплетното барање со решение да одлучи по бара-
њето за издавање на лиценца. 

(8) Против решението од став (7) на овој член може 
да се поведе судска постапка. 

(9) Формата и содржината на образецот на барање-
то од став (4) на овој член и на лиценцата од став (7) на 
овој член ги пропишува Советот. 

 
Член 25-а 

Лиценцата за овластен ревизор, друштво за ревизи-
ја и за овластен ревизор-трговец поединец се издаваат 
на неопределено време. 

 
Член 25-б 

Друштвото за ревизија и овластениот ревизор-трго-
вец поединец се должни најдоцна до 31 јануари во те-
ковната година до Институтот и до Советот да достави 
список на вработени овластени ревизори со регистар-
ски број под кој се запишани во Регистарот на овласте-
ни ревизори и доказ за годишно осигурување од одго-
ворност од штета при вршење на професионална деј-
ност во износите утврдени во член 24 став (1) точка 4) 
и член 25 став (2) точка 3) на овој закон. 

 
IV-a. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА 

РЕВИЗОР И КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО 
УСОВРШУВАЊЕ 

 
Постапка за стекнување на уверение за ревизор 

 
Член 26 

(1) Лицето кое сака да стане ревизор поднесува 
писмено барање до Институтот за полагање на испит за 
стекнување на звање ревизор. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член мора да сод-
ржи докази дека лицето ги исполнува условите од чле-
нот 27 на овој закон. 

(3) Полагањето на испитот за стекнување на звање-
то ревизор се спроведува според Програма која ја доне-
сува Институтот, а за која Советот дава согласност. 

(4) Формата и содржината на образецот на барање-
то од став (1) на овој член го пропишува  министерот 
за финансии.      

 
Услови за полагање на испит за стекнување 

на звањето ревизор 
 

Член 27 
(1) За полагање на испитот за стекнување на звање-

то ревизор лицето треба да ги исполнува следниве ус-
лови: 

1) да има завршено четиригодишно високо образо-
вание VII/1 или студирал според Болоњската деклара-
ција и има 240 кредити според европскиот кредит-
трансфер систем (ЕКТС) од областа на економските, 
правните науки или друго соодветно образование; 

2) да го познава македонскиот јазик; 
3) да не е осудуван со правосилна судска пресуда 

на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека 
траат правните последици од пресудата во врска со ра-
ботењето и тоа за кривичните дела против имотот, кри-
вичните дела против јавните финансии, платниот про-
мет и стопанството, кривичните дела против службена-
та должност, како и кривичните дела фалсификување 
исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, 
компјутерски фалсификат, употреба на исправа со не-
вистинита содржина и надриписарство од Кривичниот 
законик. 

4) да не му е изречена мерка забрана за вршење на 
професија, дејност или должност. 

(2)  На кандидатите кои го положиле стручниот ис-
пит им се издава уверение за ревизор. 

(3) Уверението од став (2) на овј член се издава во 
рок од 15 дена од денот на завршување на стручниот 
испит. 

(4) Формата и содржината на уверението од ставот 
(2) на овој член ја пропишува Институтот. 

(5) Доколку Институтот не издаде уверение за реви-
зор во рокот од ставот (3) на овој член лицето кое го 
положило испитот има право во рок од три работни де-
на од истекот на тој рок, да поднесе барање до писар-
ницата  на  претседателот на Институтот, заради изда-
вање  на уверение.  

(6) Формата и содржината на образецот на барање-
то од ставот (5) на овој член ги пропишува министерот 
за финасии. 

(7) Претседателот на Институтот е должен да го из-
даде уверението, најдоцна во рок од пет работни дена 
од приемот на барањето од ставот (5) на овој член. До-
колку претседателот на Институтот нема писарница, 
барањето се поднесува во писарницата на седиштето на 
Институтот. 

(8) Доколку претседателот на Институтот не го из-
даде уверението во рокот од ставот (7) на овој член, ли-
цето може да го извести Државниот управен инспекто-
рат во рок од пет работни дена.  

(9) Државниот управен инспекторат е должен во 
рок од десет дена од денот на приемот на известување-
то од ставот (8) на овој член да изврши надзор над Ин-
ститутот и да утврди дали е спроведена постапката сог-
ласно со закон и во рок од три работни дена од денот 
на извршениот надзор да го извести лицето за преземе-
ните мерки.  

(10) Инспекторот од Државниот управен инспекто-
рат од ставот (9) на овој член по извршениот надзор 
согласно со закон донесува решение со кое го задолжу-
ва претседателот на Институтот во рок од десет дена да 
го издаде уверението и во истиот рок да го извести 
инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се 
доставува примерок од актот со кој одлучил по подне-
сеното барање.  

(11) Доколку претседателот на Институтот не го из-
даде уверението во рокот од ставот (10) на овој член, 
инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прек-
ршочна постапка за прекршок утврден во Законот за 
управната инспекција и ќе определи дополнителен рок 
од пет работни дена, во кој претседателот на Институ-
тот ќе одлучи по поднесеното  барање  за  што  во  ис-
тиот  рок  ќе  го  извести  инспекторот  за  донесениот  
акт.  Кон  известувањето  се  доставува и копија  од  ак-
тот  со  кој  одлучил  по  поднесеното барање. Инспек-
торот во рок од три работни дена го известува подно-
сителот на барањето за преземените мерки.  

(12) Доколку претседателот на Институтот не го из-
даде уверението и во дополнителниот рок од ставот 
(11) на овој член, инспекторот во рок од три работни 
дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвини-
тел и во рок од три работни дена ќе го информира ли-
цето за преземените мерки.  

(13) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (9) на овој член, лицето во рок од пет 
работни дена има право да поднесе приговор до писар-
ницата на директорот на Државниот управен инспекто-
рат. Доколку директорот нема писарница, барањето се 
поднесува во писарницата на седиштето на Државниот 
управен инспекторат.  

(14) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена да го разгледа 
приговорот од ставот (13) на овој член и доколку ут-
врди дека инспекторот не постапил по известувањето 
од лицето согласно со ставовите (9) и (10) на овој член 
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или не поднел пријава согласно со ставовите (12) и (13) 
на овој член, директорот на Државниот управен 
инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прек-
ршочна постапка за прекршок утврден во Законот за 
управната инспекција за инспекторот и ќе определи до-
полнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот 
ќе изврши надзор во Институтот дали е спроведена по-
стапката согласно со закон и во рок од три работни де-
на од денот на извршениот надзор да го информира ли-
цето за преземените мерки.  

(15) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (14) на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го извести лицето за презе-
мените мерки.  

(16) Во случајот од ставот (15) на овој член, дирек-
торот на Државниот управен инспекторат, веднаш, а 
најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот веднаш.  

(17) Во случајот од  ставот (16) на овој член, дирек-
торот на Државниот управен инспекторат во рок од три 
работни дена ќе го извести лицето за преземените 
мерки.  

(18) Доколку директорот на Државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (14) на овој 
член, лицето може да поднесе пријава до надлежниот 
јавен обвинител во рок од осум работни дена.  

(19) Доколку претседателот на Институтот не одлу-
чи во рокот од ставот (12) на овој член, лицето може да 
поведе управен спор пред  надлежниот суд. 

(20) Постапката пред Управниот суд е итна. 
(21) Подзаконскиот акт од став (6) на овој член  ќе 

се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

(22) По влегувањето во сила на подзаконскиот акт 
истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува 
на веб-страницата на Институтот. 

                         
Член 27-а 

(1) Стручен испит потребен за добивање на звање 
ревизор (во натамошниот текст: стручен испит) можат 
да полагаат лица кои ги исполнуваат условите од чле-
нот 27 од овој закон. 

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

ретското знаење на кандидатите и  
2) втор дел (практичен пример), со кој се проверува 

способноста за примена на законите во практиката.  
(3) Стручниот испит од ставот (2) точка 1 на овој 

член се полага писмено по електронски пат, со одгова-
рање на определен број прашања во вид на решавање 
на електронски тест на компјутер.  

(4) Првиот дел од стручниот испит се состои од две 
нивоа и се полага по предметите:  

1) ниво 1: 
а) финансиско сметководство;  
б) ревизија 1; 
в) управувачко сметководство и 
г) законска регулатива во Република Македонија 

(даночен систем, деловно право-трговски друштва, 
хартии од вредност, ревизија и облигациони односи) и 

2) ниво 2: 
а) финансиско известување; 
б) ревизија 2; 
в) корпоративно управување и етика и 
г) управување со финансии. 
(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 ос-
нова на анализата на практичниот пример. 

(6) Институтот ја утврдува и објавува на веб стра-
ницата деталната содржина на секој од предметите од 
првиот дел од стручниот испит согласно со ставот (4) 
на овој член. 

(7) Институтот пропишува по кои предмети од 
првиот дел од стручниот испит се полага втор дел сог-
ласно со ставот (5) на овој член. 

 
Член 27-б 

(1) Стручниот испит се полага според програма во 
која се содржани градивото, прописите и литературата. 

(2) Програмата за полагање на стручниот испит по 
предметите од членот 27-а од овој закон ја донесува 
Институтот. 

 
Член 27-в 

(1) Обуката за предметите од наставната програма 
ја спроведуваат едукатори ангажирани од Институтот. 
Едукатор може да биде лице кое има универзитетско 
образование и работно искуство од десет години од со-
одветната област за која ќе држи предавања. Во спро-
ведувањето на обуката може да учествуваат и признати 
стручњаци од праксата од земјата и од странство. 

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

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

1) еден претставник овластен од министерот за фи-
нансии; 

2) претседателот на Советот за унапредување и над-
зор на ревизијата; 

3) претседателот на Институтот и  
4) двајца овластени ревизори предложени од Ин-

ститутот. 
(4) Начинот на формирање и работењето на Коми-

сијата од ставот (3) на овој член поблику ги пропишува 
Институтот.  

(5) Комисијата од ставот (3) на овој член врши и ре-
визија и ажурирање на базата на прашања од членот 
27-н став (6) од овој закон најмалку еднаш годишно. 

(6) При ревизијата Комисијата особено ги има во 
предвид промените на прописите на кои е засновано 
прашањето, бројот на кандидати кои го одговориле, ус-
пешноста во одговарањето на истите како и други кри-
териуми кои можат да влијаат на подобрувањето на 
квалитетот на базата на прашања. 

(7) Врз основа на извршената ревизија на базата на 
прашања, Комисијата одлучува прашањата да бидат из-
менети или целосно отстранети од базата  на прашања. 

(8) Едукаторите и членовите на Комисијата од ста-
вовите (1) и (3) на овој член имаат право на  паричен 
надоместок што го определува претседателот на Ин-
ститутот. 

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

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

 
Член 27-г 

Стручните и административните работи за потреби-
те на спроведување на  стручниот испит ги врши Ин-
ститутот, а испитот технички го спроведува правно ли-
це регистрирано во Централниот регистар на Републи-
ка Македонија избрано од Институтот. 
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Член 27-д 
(1) Обуката и стручниот испит се спроведуваат врз 

основа на констатирана потреба од страна на Институ-
тот, но најмалку еднаш годишно. 

(2) Институтот со оглас во дневен печат и на своја-
та веб страница ги известува заинтересираните канди-
дати за времето и местото на одржување на обуката, 
односно стручниот испит. 

(3) Доколку не се пријават најмалку пет кандидати, 
Институтот може да не ја спроведе обуката, односно 
испитот. 

 
Член 27-ѓ 

Постапката за спроведување на испитите по пред-
метите од членот 27-а став (4) од овој закон, поблиску 
ја пропишува Институтот. 

 
Член 27-е 

Стручниот испит се полага по завршување на обу-
ката за секој предмет одделно.  

 
Член 27-ж 

(1) Барањето за полагање на стручниот испит кан-
дидатот го поднесува до Институтот.  

(2) Со барањето за полагање на стручниот испит 
кандидатот е должен да поднесе докази за исполнува-
ње на условите за полагање на стручниот испит, пропи-
шани со овој закон.  

Член 27-з 
(1) Институтот со решение утврдува дали кандида-

тот ги исполнува условите за полагање на Стручниот 
испит.  

(2) Против решението со кое е одбиено барањето за 
полагање на стручниот испит, може да се поведе упра-
вен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од прие-
мот на решението.  

 
Член 27-ѕ 

(1) Кандидатот на кој му е одобрено барањето за 
полагање на стручниот  испит, преку електронска пош-
та се известува за времето и местото за полагање на 
стручниот испит, најдоцна во рок од осум дена пред 
полагањето на стручниот испит.  

(2) На кандидатот мора да му се овозможи да го по-
лага стручниот испит во првиот нареден термин  од де-
нот на одобреното барање за полагање на стручниот 
испит. 

(3) Kандидатот е должен во рок од пет дена од до-
бивањето на известувањето од ставот (1) на овој член, 
преку електронска пошта да го пријави учеството на 
стручниот испит. 

 
Член 27-и 

(1) Стручниот испит се полага во просторија за по-
лагање на испит, посебно опремена за полагање на 
стручен испит со материјално-техничка и информатич-
ка опрема, интернет врска и опрема за снимање на по-
лагањето. 

(2) Датумот и времето на полагањето на стручниот 
испит се објавува на веб страницата на Институтот  
најмалку три дена пред одржувањето на испитот. 

(3) Полагањето на стручниот  испит се снима и во 
живо се емитува на веб страницата на Институтот, а 
ако поради технички причини снимањето се прекине, 
снимката од целиот испит се поставува на веб страни-
цата на Институтот. 

(4) Правното лице кое го спроведува стручниот ис-
пит треба да ги исполнува просторните услови и мате-
ријално-техничката и информатичката опрема на прос-
ториите за полагање на испитот кои услови поблиску 
ги пропишува Институтот. 

(5) Во просторијата за полагање на стручниот ис-
пит, за време на полагање на испитот се присутни 
двајца овластени претставници од Институтот, члено-
вите на Комисијата од членот 27-в став (3) од овој за-
кон, еден претставник од Владата на Република Маке-
донија на предлог на Канцеларијата на претседателот 
на Владата на Република Македонија и еден информа-
тичар предложен од Министерството за информатичко 
општество и администрација. 

 
Член 27-ј 

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот  ис-
пит, овластен претставник од Институтот го утврдува 
идентитетот на кандидатот со увид во лична карта или 
патна исправа. 

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот 
дел од стручниот испит не му се дозволува користење 
на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен 
телефон, преносни компјутерски уреди и други технич-
ки и информатички средства, претходно подготвени 
предмети и слично. 

(3) На кандидатот за време на полагањето на втори-
от дел од стручниот испит, му се дозволува користење 
единствено на закони (без коментари и објаснувања) 
кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот 
на кој кандидатот го полага испитот, калкулатор и пен-
кало. 

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот 
и вториот дел од стручниот испит не му се дозволува 
да контактира со други кандидати или лица, освен со 
информатичарот од членот 27-и став (5) од овој закон, 
во случај доколку има технички проблем со компјуте-
рот. 

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе би-
дат отстранети за пет минути испитот продолжува, а 
доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само 
за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од 
најмногу три дена од денот на прекинувањето на испи-
тот. 

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери 
и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути ис-
питот се прекинува за сите кандидати што го полагаат 
испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од 
денот на прекинувањето на испитот. 

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот 
и вториот дел од испитот постапува спротивно од ста-
вовите (2), (3) и (4) на овој член нема да му се дозволи 
натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија.  

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член, се смета 
дека кандидатот не го положил испитот и истото се 
констатира во записникот за полагање на  испитoт. 

(9) Лицата од членот 27-и став (5) од овој закон за 
време на полагањето на стручниот испит не смеат да се 
задржуваат подолго од пет секунди во непосредна бли-
зина на кандидатот кој го полага стручниот испит, ос-
вен во случај на отстранување на технички проблем ко-
га не смеат да се задржат подолго од пет минути. 

 
Член 27-к 

(1) Ако во текот на обуката и полагањето на струч-
ниот испит настанат оправдани причини поради кои 
кандидатот  не  може  да  присуствува, односно полага 
(болест, породилно отсуство, школување во странство 
и слично), обуката и стручниот испит се одлагаат за 
определено време, кое не може да биде подолго од 
шест месеци.  

(2) Решение за продолжување на стручниот  испит 
донесува Институтот по молба на кандидатот. Молбата 
се поднесува во рок од осум дена од престанокот на 
причините за одлагање на  стручниот испит, но најдоц-
на во рок од шест месеци.  
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(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжу-
вање на стручниот испит во рокот определен во ставот 
(2) на овој член ќе се смета дeка стручниот испит не го 
положил.  

(4) Против решението од ставот (2) на овој член 
кандидатот може да  поведе управен спор пред надлеж-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на ре-
шението.  

(5) Во случајот од ставот (2) на овој член кандида-
тот не го полага оној дел од испитот што веќе го има 
положено.  

 
Член 27-л 

(1) Стручниот испит започнува со полагање на 
првиот дел. 

(2) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 де-
на по успешното полагање на првиот дел. 

(3) Начинот на бодирање на првиот и вториот дел 
од испитот поблиску го пропишува Институтот.  

Член 27-љ 
(1) Првиот дел од испитот се полага по секој од 

предметите наведени во членот 27-a став (4) од овој за-
кон  со пет опции за заокружување од кои една е точна, 
две се слични и  две не се точни. 

(2) Кандидатот мора да ги положи сите испити од 
првиот дел во најмногу три последователни сесии. 

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел 
од испитот согласно со ставот (2) на овој член ќе се 
смета дeка испитот не го положил. 

 
Член 27-м 

(1) Бројот на прашањата и/или задачите и начинот 
на полагање на вториот дел од стручниот испит поб-
лиску ги пропишува Институтот. 

(2) Кандидатот мора вториот дел да го положи во 
две последователни сесии по завршувањето на теорет-
скиот дел. 

 (3) Доколку кандидатот не го положил вториот дел 
од испитот согласно со ставот (2) на овој член ќе се 
смета дeка стручниот испит не го положил. 

 
Член 27-н 

(1) Полагањето на првиот дел од стручниот испит 
се врши со одговарање на определен број прашања во 
вид на решавање на електронски тест на компјутер.  

(2) Прашањата од тестот зависно од тежината се 
вреднуваат со поени определени во тестот.  

(3) Полагањето на вториот дел од испитот се врши 
со проучување на практичен пример од областа на 
предметот и одговарање на прашања и/или решавање 
на задачи кои кандидатот треба да ги одговори, однос-
но реши врз основа на практичниот пример, во вид на 
електронско софтверско решение. Задачите кои се сос-
тавен дел на вториот дел од стручниот испит се реша-
ваат писмено на хартија. 

(4) Начинот на бодирањето на прашањата од втори-
от дел на стручниот испит поблиску ги пропишува Ин-
ститутот.  

(5) Прашањата содржани во тестовите за полагање 
на првиот дел на стручниот испит и нивните одговори, 
практичниот пример и прашањата кои произлегуваат 
од практичниот пример и нивните одговори, како и за-
дачите и нивните решенија, доколку се во електронска 
форма, се чуваат во единствениот електронски систем 
за полагање на стручниот испит. 

(6) Електронскиот систем од ставот (5) на овој член 
содржи и јавно достапна база од најмалку 500 прашања 
од областа на предметите од членот 27-а став (4) точки 
а) до г)  од овој закон за потребите на првиот дел од ис-
питот од кои 50% прашања се од стручната литература, 

како и јавно достапна база од најмалку 50 практични 
примери, прашања и задачи за потребите на вториот 
дел од стручниот испит. 

(7) Во електронскиот систем е содржано и посочу-
вање на прописите и литературата во кои се содржани 
одговорите на прашањата од првиот дел од стручниот 
испит и прописите за вториот дел од стручниот испит. 

(8) Резултатите од полагањето на првиот  дел од 
стручниот испит му се достапни на кандидатот на ком-
пјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото 
завршување. 

(9) Резултатите од полагањето на вториот дел од 
стручниот испит му се достапни на кандидатот најдоц-
на во рок од пет дена од денот на полагањето.  

(10) Кандидатот кој не го положил вториот дел од 
стручниот испит, како и кандидатот кој смета дека од-
говорите не му се соодветно бодирани, во рок од три 
дена може да изврши увид во својот испит и да испра-
ти писмена забелешка до Институтот. 

(11) Доставените писмени забелешки ги разгледува 
Комисијата од членот 27-в став (3) од овој закон нај-
доцна во рок од седум дена од денот на приемот на за-
белешките и може да направи корекција на бројот на 
освоени бодови доколку утврди дека е настаната греш-
ка при бодирањето. 

(12) По истекот на рокот на разгледување на забе-
лешките Институтот на својата веб страница објавува 
официјална листа на кандидати кои го положиле испи-
тот. 

(13) Институтот го воспоставува единствениот 
електронски систем за полагање на испитот за ревизор. 

 
Член 27-њ 

(1) На денот на полагањето на стручниот испит, 
претставникот на Институтот му дава на кандидатот 
пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува 
пристап во електронскиот систем од членот 27-н од 
овој закон. 

(2) По одобрувањето на пристапот, кандидатот до-
бива електронски тест за стручниот испит, компјутер-
ски генерирани, чија содржина по случаен избор ја од-
редува софтверот на електронскиот систем од базите 
од членот 27-н став (6) од овој закон. 

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит сод-
ржат упатство за начинот на решавање на истиот, за 
кое претставникот на Институтот дава појаснување, 
пред да започне полагањето на испитот. 

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот 
испит не може да дозволи постоење на идентична сод-
ржина на електронски тест за првиот дел од испитот, 
односно практичен пример и прашања и/или задачи за 
вториот дел од испитот во една сесија за повеќе од 
еден кандидат. 

 
Член 27-о 

(1) Во случај на спреченост на спроведување на 
првиот или вториот дел од стручниот испит, поради 
причини што доведуваат до техничка неможност на 
функционирање на електронскиот систем од членот 27-
н од овој закон, полагањето на испитот се прекинува. 

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се 
отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на 
испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстра-
нување. 

 (3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не 
се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испи-
тот се презакажува за друг термин. 
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Член 27-п 
(1) Вкупното траење на времето определено за од-

говарање на прашањата од првиот дел од тестот за по-
лагање на испитот изнесува 120 минути за секој од 
предметите наведени во членот 27-а став (4) од овој за-
кон.  

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој со точни одговори на прашањата од тестот пости-
гнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени пози-
тивни поени.  

 
Член 27-р 

(1) Вкупното траење на времето определено за од-
говарање на прашањата и/или решавање на задачите од 
практичниот пример од вториот дел, изнесува 120 ми-
нути за секој од предметите наведени во членот 27-а 
став (4) од овој закон.  

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој постигнал најмалку 70% од вкупниот број предви-
дени позитивни поени.  
 

Член 27-с 
На барање на кандидатот, Институтот му овозмо-

жува непосреден увид во тестот.  
 

Член 27-т 
(1) Тестовите, прашањата и задачите  се користат и 

се даваат на кандидатот само за време на полагањето 
на стручниот испит. 

(2) Материјалите од одржаните испити, особено 
хартиените верзии од тестовите и задачите за полагање 
на стручниот испит и специмените за проверка на точ-
носта на одговорите на тестот и задачите, како и сним-
ките од одржаните стручни испити се чуваат во Инсти-
тутот. 

(3) Интитутот формира Комисија за ревизија на од-
ржаните стручни испити која во својата работа ги ко-
ристи материјалите од ставот (2) на овој член. Во Ко-
мисијата за ревизија, покрај другите членови, задолжи-
телно членуваат и две лица определени од Министер-
ството за финансии. 

(4) Комисијата за ревизија се состанува најмалку 
еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спрове-
дување на најмалку една сесија одржана во тековната 
година. 

(5) Комисијата за ревизија има право да изврши ре-
визија и на начинот на спроведување на стручните ис-
пити одржани во последните пет години до денот на 
одржувањето на состанокот на комисијата, но не пора-
но од денот на примена на овој закон. 

(6) Доколку Комисијата за ревизија утврди нерегу-
ларности во спроведувањето на Стручниот испит од 
страна на поединци во смисла на членот 27-ј став (5) од 
овој закон, предлага одземање на уверението од членот 
27 став (2) од овој закон. 

(7) Претседателот на Институтот 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 мо-
же да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок 
од 30 дена од приемот на решението. 

 
Член 27-ќ 

(1) За обуката и за полагање на стручниот испит, 
кандидатот плаќа надоместок.  

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој 
член ја определува Институтот врз основа на реално 
направените трошоци за обука и полагање на стручни-
от испит, неопходни за спроведување на првиот и вто-

риот дел на испитот, подготовката на базите на пра-
шања, спроведувањето на електронскиот тест, изготву-
вање на материјали и покани и изготвување на увере-
нија.  

(3) Надоместокот од ставот (1) на овој член се упла-
тува на сметката на Институтот.  

(4) Ако надоместокот не е уплатен на сметката од 
ставот (3) на овој член најдоцна 15 дена пред денот оп-
ределен за почеток на испитната сесија, на кандидатот 
нема да му се дозволи  полагање на стручниот испит.  

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот 
на уплатата на надоместокот не го полага испитот, уп-
латените средства се враќаат согласно со закон. 

 
Член 27-у 

(1) Лице кое ги исполнува условите од член 27 на 
овој закон и кое стекнало уверение за сметководител 
односно овластен сметководител од Институтот на 
сметководители и овластени сметководители на Репуб-
лика Македонија може да поднесе барање до Институ-
тот за полагање само на делот од програмата за стекну-
вање на звањето ревизор  што не го полагал при стек-
нување на статусот сметководител односно овластен 
сметководител. Институтот, по претходна согласност 
од Советот, го утврдува делот од програмата што го 
полагаат сметководителите односно овластените смет-
ководители. 

(2) Лицето од став (1) на овој член за стекнување на 
уверение за ревизор кон барањето од став (1) на овој дос-
тавува уверение за сметководител односно овластен смет-
ководител  во оригинал или копија заверена на нотар. 

(3) Сметководителот односно овластениот сметко-
водител кој стекнал уверение за ревизор или лиценца 
за овластен ревизор неможе истовремено во исто прав-
но лице да вршат работи на ревизор или овластен реви-
зор и работи на сметководител односно овластен смет-
ководител. 

 
Континуирано професионално усовршување 

 
Член 28 

(1) Овластениот ревизор е должен да посетува обу-
ка од најмалку 120 часа за период од три години, од-
носно да посетува обука од најмалку 30 часа годишно 
во рамките на континуирано професионално усовршу-
вање заради надградување на знаењето во областа на 
сметководството и ревизијата. 

(2) Обуката може да биде организирана од Инсти-
тутот или од друга акредитирана релевантна институ-
ција во странство. 

(3) На овластениот ревизор кој нема да ги посетува 
обуките или нема да обезбеди доказ за завршени обуки 
од ставот (1) на овој член, Советот му ја одзема ли-
ценцата за овластен ревизор, по предлог на Институ-
тот. 

(4) Против решението од ставот (3) на овој член мо-
же да се поведе судска постапка. 

 
Одобрување на квалификација за 

ревизор стекната во странство 
 

Член 29 
(1) Барањата за одобрување на квалификација за ре-

визор стекната во странство се прифаќаат од Институ-
тот ако се исполнети следниве услови: 

1) квалификацијата на лицето да е со стандарди не 
пониски од стандардите што се бараат со овој закон, за 
едно лице да се квалификува како ревизор и 

2) барателот успешно да ги положи испитите спро-
ведени од Институтот со кои се обезбедува дека тоа 
лице има адекватно знаење од областа на законската 
регулатива во Република Македонија релевантна за 
вршење ревизија. 
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(2) Согласно правилата и постапката за одобрување 
на квалификација на ревизор стекната во странство, 
кандидатот барањето и придружната документација ги 
поднесува до Институтот кој одобрува полагање на оп-
ределени испити утврдени со актите на Институтот. 

(3) По положувањето на определените испити кан-
дидатот добива уверение за ревизор и стекнува право 
да поднесе барање до Советот за добивање лиценца за 
овластен ревизор, доколку ги исполнува условите од 
членот 23 на овој закон. 

 
Регистри 

 
Член 30 

(1) Институтот води Регистар на ревизори, Регистар 
на овластени ревизори, Регистар на друштва за реви-
зија, Регистар на овластени ревизори - трговци пое-
динци и Регистар на трајно одземени лиценци. 

(2) Регистарот на ревизори содржи: 
1) име, презиме, адреса и регистарски број на реви-

зорот; 
2) назив и седиште на друштвото каде што е врабо-

тен ревизорот и  
3) број на издаденото уверение за ревизор. 
(3) Регистарот на овластени ревизори особено ги 

содржи следниве податоци: 
1) име и презиме, адреса и регистарски број на ов-

ластениот ревизор; 
2) назив и седиште на друштвото за ревизија во кое 

е вработен овластениот ревизор; 
3) број на издадена лиценца  на овластениот реви-

зор и 
4) изречени дисциплински мерки и мерки изречени 

од Советот. 
(4) Регистарот на друштвата за ревизија односно на 

овластените ревизори - трговци поединци особено ги 
содржи следниве податоци: 

1) име, седиште и регистарски број на друштвото за 
ревизија односно на овластениот ревизор-трговец  пое-
динец; 

2) име, презиме и адреса на овластените ревизори 
кои се вработени во друштвото за ревизија, односно кај 
овластениот ревизор -трговец поединец; 

3) име и презиме и адреса на основачите на друш-
твото за ревизија; 

4) име и презиме и регистарски број на сите овлас-
тени ревизори кои се вработени или поврзани како пар-
тнери или на друг начин со друштвото за ревизија, од-
носно со овластениот ревизор-трговец поединец; 

5) правна форма на друштвото; 
6) број на издадена лиценца за работа на друштвото 

за ревизија, односно на овластениот ревизор - трговец 
поединец; 

7) изречени дисциплински мерки и мерки изречени 
од Советот и 

8) веб страница. 
(5) Регистарот на трајно одземени лиценци особено 

ги содржи следниве податоци: 
1) регистарски број на овластениот ревизор, друш-

твото за ревизија односно на овластениот ревизор-тр-
говец поединец; 

2) податоци за носителот на лиценцата и тоа: име и 
презиме и адреса на овластениот ревизор односно име 
и седиште на друштвото за ревизија односно на овлас-
тениот ревизор-трговец поединец и 

3) број и датум на решение за одземање на лиценцата. 
(6) Институтот податоците од регистрите од став 

(1) на овој член ги води електронски и ги става на рас-
полагање на јавноста на веб страницата на Институтот 
и во билтенот на Институтот. 

(7) Освен податоците наведени во соодветните ре-
гистри од ставовите (3) и (4) на овој член, регистрите 
треба да  го содржат и името и адресата на надлежниот 
орган кој ја издал лиценцата. 

(8) Ревизорот, овластениот ревизор, друштвото за 
ревизија и овластениот ревизор-трговец поединец, се 
должни во рок од пет дена од настанување на промена-
та да го известат Институтот за сите промени во врска 
со податоците содржани во соодветниот регистар, а 
Институтот е должен веднаш по приемот на известува-
њето да го ажурира соодветниот регистар. 

(9) Податоците содржани во регистрите од ставови-
те (3) и (4) на овој член кои се доставуваат до Институ-
тот ги потпишува овластениот ревизор или овластено-
то лице на друштвото за ревизија односно на овласте-
ниот ревизор - трговец поединец . 

(10) Начинот на водење и формата на регистрите од 
став (1) на овој член ги  пропишува Институтот. 

 
Конфликт на интереси и повреда или 

нарушување на независноста 
 

Член 31 
(1) Овластениот ревизор, друштвото за ревизија од-

носно овластениот ревизор - трговец поединец е неза-
висен и самостоен во вршењето на работата на ревизи-
јата во рамките на овластувањата утврдени со овој за-
кон, а во согласност со МСР и Кодексот на етика за 
професионалните сметководители на IFAC.  

(2) Сопствениците на друштвото за ревизија и чле-
новите на Управниот и Надзорниот орган не смеат да 
влијаат на вршењето на ревизијата на начин што ќе ја 
ограничат независноста и објективноста на овластени-
от ревизор кој во име на друштвото за ревизија ја врши 
ревизијата. 

(3) Овластениот ревизор, овластениот ревизор-трго-
вец поединец односно друштвото за ревизија кое е наз-
начено за законски ревизор на субјектот на ревизија 
има обврска да изврши ревизија со професионален ин-
тегритет и независност. Во случај на повреда на која 
било одредба од ставот (4) на овој член, извршената ре-
визија на субјектот на ревизијата е неважечка. 

(4) Ревизија не може да врши: 
1) овластен ревизор, друштво за ревизија, односно 

овластен ревизор-трговец поединец кој/кое поседува 
3% или повеќе од акционерската или сопственичката 
главнина на субјектот кај кој се врши ревизија; 

2) овластен ревизор, друштво за ревизија односно 
овластен ревизор-трговец поединец, кај субјект на ре-
визија кој е акционер, вложувач на средства или осно-
вач на тоа друштво за ревизија; 

3) овластен ревизор кој во субјектот кај кој се врши 
ревизијата и во годината чии финансиски извештаи се 
предмет на ревизија, бил законски застапник, член на 
орган на управување, односно надзор на тој субјект 
или учествувал во водењето на неговите деловни книги 
и изготвувањето на финансиските и даночните извеш-
таи; 

4) овластен ревизор кој е во брачна врска, директно 
сродство или индиректно сродство до второ колено, 
или е поврзан со посвојување, старателство или тутор-
ство со овластениот застапник или членот на органот 
на управување и надзор на субјектот кај кој се врши ре-
визијата; 

5) овластен ревизор кој е партнер, вработен или 
службеник на субјектот кај кој се врши ревизијата; 

6) овластен ревизор, друштво за ревизија, односно 
овластен ревизор-трговец поединец  кој/кое има дирек-
тна или индиректна деловна врска, финансиски инте-
рес во обезбедување на неревизорски услуги помеѓу 
овластениот ревизор, друштво за ревизија, овластен ре-
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визор-трговец поединец или поврзаните субјекти и 
субјектот кај кој се врши ревизијата или кој било од не-
говите вработени, членови на орган на управување и 
надзор или акционери и укажува на закана за независ-
носта на ревизорот и 

7) овластен ревизор, друштво за ревизија односно 
овластен ревизор-трговец поединец кој/ кое прифаќа 
процена за цели на финансиско известување од поврза-
на страна.  

(5) Доколку при вршење на ревизијата независноста 
на овластениот ревизор, овластениот ревизор-трговец 
поединец или друштвото за ревизија е под влијание на 
закани, контрола над сопствените услуги на овластени-
от ревизор (саморевидирање), личниот интерес, заста-
пување, блискост, доверба или заплашување, овласте-
ниот ревизор, овластениот ревизор-трговец поединец 
или друштвото за ревизија треба да применат заштитни 
мерки за да ги ублажат овие закани. Ако степенот на 
закана, во споредба со применетите мерки и понатаму 
претставува закана за независноста на овластениот ре-
визор, овластениот ревизор-трговец поединец или 
друштвото за ревизија, истите нема да ја вршат ревизи-
јата.  

(6) Во случај на вршење на контрола над сопстве-
ните услуги или личниот интерес на овластениот реви-
зор при вршењето на ревизијата кај правните лица од 
јавен интерес, ако е неопходно со цел да се обезбеди 
заштита на независноста на овластениот ревизор од-
носно друштвото за ревизија, ревизорот не смее да 
врши такви активности. 

(7) Друштвото за ревизија односно овластениот ре-
визор-трговец поединец додека врши ревизија кај суб-
јектот на ревизија, во исто време не смее за субјектот 
да ги обезбедува следниве услуги: 

1) сметководствени или други услуги поврзани со 
сметководствената евиденција, годишните сметки или 
годишните консолидирани сметки на субјектот кај кој 
се врши ревизија; 

2) изготвување и имплементација на финансиски 
информациски системи; 

3) услуги на внатрешна ревизија како надворешен 
изведувач; 

4) учество во економски интерес, директно или ин-
директно, во субјект или каков било поврзан субјект за 
кој тој бил ангажиран да врши надворешна ревизија; 

5) процена за цели на финансиско известување и 
6) други активности пропишани со актите на Ин-

ститутот. 
 

V. СТАНДАРДИ ЗА РЕВИЗИЈА И РЕВИЗОРСКО  
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
Обврска за примена на ревизорските стандарди 

 
Член 32 

(1) Ревизијата се врши во согласност со Меѓународ-
ните стандарди за ревизија на IFAC објавени во “Служ-
бен весник на Република Македонија” што се ажурира-
ат на годишна основа заради усогласување со тековни-
те стандарди онака како што се дополнети, изменети 
или усвоени од страна на Меѓународната федерација 
на сметководители (IFAC). 

(2) Овластениот ревизор е одговорен за добивање 
разумно уверување дека финансиските извештаи се ос-
лободени од материјално погрешно прикажување. 

(3) Извештајот на независниот ревизор го потпишу-
ва овластениот ревизор – трговец поединец кој ја из-
вршил ревизијата. Во случај кога ревизијата е изврше-
на од страна на друштво за ревизија, во име на друш-
твото за ревизија извештајот на независниот ревизор го 

потпишуваат еден овластен ревизор вработен во друш-
твото за ревизија и застапникот на друштвото за реви-
зија. 

 
Законска ревизија на годишни или консолидирани 

сметки и финансиски извештаи 
 

Член 33 
(1) Законска ревизија на годишната сметка и/или 

финансиските извештаи или на консолидираната го-
дишна сметка и консолидираните финансиски извеш-
таи на субјектот на ревизија врши друштво за ревизија 
или овластен ревизор-трговец поединец. 

(2) При вршење на законската ревизија овластениот 
ревизор во секое разумно време има право на пристап 
до трговските книги и сметководствените документи 
на субјектот на ревизија, и има право од членовите на 
управителот или органот на управување на субјектот 
на ревизија, од вработените или од субјектите кои се во 
договорни односи со субјектот на ревизија да бара ин-
формации и објаснувања кои се во нивна контрола или 
знаења кое тие можат да ги стекнат, а коишто овласте-
ниот ревизор смета дека се неопходни за извршување 
на неговите задачи. 

(3) Субјектот кај кој се врши ревизија не смее да го 
ограничи пристапот до потребната документација од 
ставот (2) на овој член, или да му обезбеди информа-
ции кои се лажни или упатуваат на погрешни заклу-
чоци. 

(4) Овластениот ревизор, исто така, треба да изрази 
мислење дека годишниот извештај односно консолиди-
раниот годишен извештај е конзистентен со годишната 
сметка и финансиските извештаи односно со консоли-
дираната годишна сметка и консолидираните финан-
сиски извештаи за истата деловна година. 

(5) Овластениот ревизор за извршената ревизија на 
годишната сметка, финансиските извештаи, консоли-
дираната годишна сметка и консолидираните финан-
сиски извештаи поднесува ревизорски извештај до ак-
ционерите или содружниците на субјектот. 

(6) Ревизорскиот извештај се разгледува на годишно 
собрание на субјектот на ревизија и е достапен за контро-
ла и прашања од било кој акционер или содружник. 

(7) Целокупната документација од извршената ре-
визија, ревизорот е должен да ја чува во период од нај-
малку седум години од датумот на издавање на извеш-
тајот на ревизорот. 

(8) При ревизија на консолидирани финансиски из-
вештаи на ниво на група, групниот ревизор: 

1) врши преглед и ја чува документацијата од реви-
зијата вршена од овластениот ревизор, друштво за ре-
визија или овластениот ревизор-трговец поединец и 

 2) ја носи целата одговорност за ревизорскиот из-
вештај од извршената ревизија на консолидираните фи-
нансиски извештаи.  

 
Содржина на извештајот на овластениот ревизор 

 
Член 34 

(1) Извештајот на овластените ревизори содржи: 
а) вовед, кој ги идентификува годишната сметка и 

финансиски извештаи односно консолидираната го-
дишна сметка и консолидираните финансиски извеш-
таи и рамката за финансиско известување која се при-
менува во нивната подготовка; 

б) опис на делокругот на ревизијата, кој ги иденти-
фикува ревизорските стандарди во согласност со кои 
ревизијата е извршена; 

в) ревизорско мислење, во кое јасно е наведено мисле-
њето на овластениот ревизор за тоа дали годишната сметка 
и финансиските извештаи, односно консолидираната го-
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дишна сметка и консолидираните финансиски извештаи, 
даваат вистинска и објективна слика во согласност со рам-
ката за финансиско известување и дали истите се во соглас-
ност со законските барања и прописи. Ревизорското мисле-
ње може да биде мислење без резерва, мислење со резерва, 
неповолно мислење, или воздржување од мислење доколку 
овластениот ревизор не е во состојба да го изрази своето 
ревизорско мислење; 

г) упатување на кои било прашања на кои овласте-
ниот ревизор укажал без да го квалификува ревизор-
ското мислење и 

д) мислење во врска со конзистентноста на годиш-
ниот извештај за работа на субјектот на ревизија со го-
дишната сметка и финансиските извештаи, односно на 
консолидираниот годишен извештај за работа на суб-
јектот на ревизија со консолидираната годишна сметка 
и консолидираните финансиски извештаи за истата де-
ловна година. 

(2) Ревизорскиот извештај го потпишува овластени-
от ревизор кој што ја вршел ревизијата. 

 
Извештај за транспарентност 

 
Член 35 

(1) Друштвото за ревизија или овластениот реви-
зор-трговец поединец е должен да го достави до Сове-
тот и објави годишниот извештај за транспарентност 
најмалку во едно јавно гласило или на својата веб стра-
ница, во рок од три месеци од крајот на финансиската 
година и истиот содржи: 

а) опис на правната структура и сопственост на 
друштвото за ревизија; 

б) опис на професионалната мрежа и правните 
структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа; 

в) опис на управувачката структура на друштвото 
за ревизија; 

г) опис на внатрешниот систем на контрола на ква-
литет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот 
надлежен орган на друштвото за ревизија за ефектив-
носта на функционирањето на овој систем; 

д) датумот кога е извршена последната проверка за 
уверување во квалитетот на ревизорот согласно со чле-
нот 20-а од овој закон; 

ѓ) список на субјекти на кои е извршена ревизија во 
текот на претходната година; 

е) изјава за независното работење на друштвото за 
ревизија со која се потврдува дека постојат интерни 
процедури за проверка на усогласеноста на независнос-
та и дека истите се спроведени; 

ж) изјава за политиката што ја следи друштвото за ре-
визија односно овластениот ревизор-трговец поединец за 
континуираното професионално усовршување на овласте-
ните ревизори во текот на претходната година; 

з) финансиска информација за вкупниот приход ос-
тварен од ревизијата и други надоместоци, расчленет 
на четири категории: од услуги на ревизија на годишни 
и консолидирани сметки, дополнителни услуги на уве-
рување во квалитет, даночни советодавни услуги и 
други неревизорски услуги и 

ѕ) информација за основата по која се утврдува хо-
норарот на овластениот ревизор. 

(2) Извештајот за транспарентност го потпишува 
застапникот на друштвото за ревизија односно овласте-
ниот ревизор- трговец поединец. 

 
Надоместок за ревизија 

 
Член 36 

(1) Надоместокот за законска ревизија не може да 
биде под влијание на/или заснован врз одредбите за 
обезбедување на дополнителни услуги на субјектот на 
ревизија. 

(2) Надоместокот за законска ревизија треба да би-
де јасно определен во договорот за ревизија. 

Доверливост и замена на ревизор 
 

Член 37 
(1) Овластениот ревизор, друштвото за ревизија од-

носно овластениот ревизор- трговец поединец треба да 
ја почитува доверливоста на информациите добиени 
како резултат на професионални и деловни односи и не 
треба да ги разоткрива информациите за трети лица без 
соодветно и посебно одобрение, освен ако има закон-
ско или професионално право или обврска да ги обело-
дени. 

(2) Кога друштвото за ревизија, овластениот реви-
зор-трговец поединец или овластениот ревизор се заме-
нува, претходното друштвото за ревизија, овластениот 
ревизор - трговец поединец или овластениот ревизор 
треба да му обезбеди пристап до сите релевантни ин-
формации на новоназначеното друштво за ревизија, ов-
ластениот ревизор-трговец поединец или овластениот 
ревизор во врска со субјектот на ревизијата. 

(3) На претходното друштво за ревизија, овластени-
от ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор 
на кои им престанал ревизорскиот ангажман, се приме-
нува одредбата на ставот (1) од овој член, во однос на 
тој ангажман. 

(4) Сопствениците и  членовите на органот за упра-
вување на субјектот на ревизија треба да имаат заемна 
обврска да обезбедат информации, по барање на овлас-
тените ревизори и на Институтот. 

(5) Институтот и Советот треба да бидат уверени 
дека постојат објективни причини за отповикување или 
повлекување на друштвата за ревизија, овластените ре-
визори-трговци поединци или овластените ревизори во 
текот на нивниот ангажман. 

(6) Институтот треба да биде известен за секое от-
повикување или повлекување на друштвото за реви-
зија, овластените ревизори-трговци поединци или ов-
ластени ревизори за време на нивниот ангажман кој 
вклучува законска ревизија. Доколку субјектот на ре-
визија е правно лице од јавен интерес, вакво известува-
ње ревизорот мора да достави и до Советот. 

(7) Друштвото за ревизија, овластениот ревизор-тр-
говец поединец или овластениот ревизор може да би-
дат отповикани или да се повлечат за времето додека 
вршат законска ревизија, но само доколку за тоа по-
стојат објективни  причини и објаснувања. Различните 
мислења за спроведените сметководствени и/или реви-
зорски постапки и процедури не се сметаат за објектив-
ни причини за отповикување или повлекување. 

(8) Друштвото за ревизија, овластениот ревизор-тр-
говец поединец или овластениот ревизор кое е отпови-
кано или се повлекло  е должно да го извести Институ-
тот во рок од 3 дена од отповикувањето или повлекува-
њето заедно со објаснување на причините за отповику-
вањето или повлекувањето. Доколку субјектот на реви-
зија е правно лице од јавен интерес, вакво известува-
њето се доставува и до Советот. 

 
Собранија на акционери или содружници 

 
Член 38 

Овластените ревизори на субјектот за ревизија, 
имаат право да присуствуваат на секое собрание на 
субјектот и да ги добиваат сите известувања или други 
дописи поврзани со него, кои имаат право да ги доби-
ваат сите акционери или содружници, да се обратат на 
кое било собрание на кое присуствуваат во однос на 
кој било дел од дневниот ред на собранието кој нив ги 
засега како овластени ревизори. 
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VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ЗАКОНСКА РЕВИЗИЈА 
НА ПРАВНИ ЛИЦА ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

 
Член 39 

(1) Правните лица од јавен интерес се должни да 
формираат одбор за ревизија во согласност со одредби-
те од овој член, освен ако со друг закон не е поинаку 
уредено. 

(2) Одборот за ревизија го сочинуваат најмалку пет 
члена. 

(3) Мнозинството членови во одборот за ревизија се 
избираат од членовите на надзорниот одбор, a најмалку 
еден е независен и има познавање од областа на смет-
ководството или ревизијата. 

(4) Одборот за ревизија ги врши следниве работи: 
- ја следи законската ревизија на финансиските из-

вештаи, 
- ја следи усогласеноста на работењето на правното 

лице од јавен интерес со прописите што се однесуваат 
на сметководствените стандарди и финансиските из-
вештаи, 

- го следи процесот на ревизија на правното лице од 
јавен интерес и ја оценува работата на друштвото за 
ревизија или на овластениот ревизор - трговец поеди-
нец, 

- предлага друштвото за ревизија и 
- ја следи работата и ја оценува ефикасноста на 

внатрешната ревизија и системите на управување со 
ризик. 

(5) Друштвата за ревизија кои вршат законска реви-
зија на правни лица од јавен интерес се должни да дос-
тават писмена изјава до одборот за ревизија на субјек-
тот за ревизија во која: 

а) друштвото за ревизија ја потврдува својата неза-
висност од правното лице од јавен интерес кое е пред-
мет на ревизија; 

б) друштвото за ревизија ги обелоденува сите до-
полнителни неревизорски услуги кои ги обезбедува на 
правното лице од јавен интерес покрај законската реви-
зија и 

в) друштвото за ревизија заедно со одборот за реви-
зија ги разгледуваат заканите за независност на закон-
скиот ревизор, како и заштитните механизми од тие за-
кани. 

(6) Друштвата за ревизија наведени во ставот (5) од 
овој член го известуваат одборот за ревизија за клучни-
те прашања кои произлегуваат од законската ревизија, 
со посебен акцент на прашањата поврзани со матери-
јалната слабост на внатрешната контрола на правното 
лице од јавен интерес, во однос на финансиското из-
вестување. 

 
Член 40 

(1) Овластен ревизор може да врши законска реви-
зија на финансиски извештаи на правно лице од јавен 
интерес во период од најмногу седум последователни 
финансиски години. После овој период лиценцираниот 
овластен ревизор не може да врши ревизија на финан-
сиските извештаи на истото правно лице од јавен инте-
рес во времетраење од две години од датумот на прес-
танување на неговиот мандат. 

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се однесу-
ваат на лиценциран овластен ревизор кој е индивидуал-
но одговорен за извршување на законска ревизија на 
финансиски извештаи на правно лице од јавен интерес, 
доколку договорот за вршење на законски ревизии на 
предметното правно лице од јавен интерес е склучен од 
страна на друштво за ревизија. 

(3) Овластениот ревизор од ставовите (1) и (2) на 
овој член не може да биде член на административен 
или управувачки орган на предметното правно лице од 
јавен интерес, во времетраење од две години од дату-
мот на истекување на неговиот мандат. 

 
Член 41 

Во одредени закони и регулативи кои се однесуваат 
на правно лице од јавен интерес може да постојат 
построги одредби од одредбите пропишани со овој за-
кон, во однос на овластените ревизори и друштвата за 
ревизија кои се ангажирани за вршење на законски ре-
визии на правно лице од јавен интерес. 

 
VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 42 

(1) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршок на друш-
твото за ревизија, ако: 

1) врши законски или договорни ревизии, а не е ли-
ценциран ревизор и не е член на Институтот (член 23); 

2) не го објави годишниот извештај за транспарен-
тност (член 35) и 

3) не ги применува Меѓународните стандарди за ре-
визија на IFAC (член 32). 

(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на 
друштвото за ревизија ќе му се изрече прекршочна сан-
кција, забрана за вршење дејност во траење од една до 
три години. 

(3) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок од 
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друш-
твото за ревизија. 

(4) Покрај глобата од ставот (3) на овој член на од-
говорното лице во друштвото за ревизија ќе му се изре-
че прекршочна санкција забрана за вршење професија, 
дејност или должност во траење од една до три години. 
 

Член 43 
(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ов-
ластениот ревизор - трговец поединец, ако: 

1) врши законски или договорни ревизии, а не е ли-
ценциран ревизор и не е член на Институтот (член 23); 

2) не го објави годишниот извештај за транспарен-
тност (член 35) и 

3) не ги применува Меѓународните стандарди за ре-
визија на IFAC објавени во  “Службен весник на Ре-
публика Македонија” (член 32). 

(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на ов-
ластениот ревизор - трговец поединец ќе му се изрече 
прекршочна санкција забрана за вршење на професија, 
дејност или должност во траење од една до три години. 

 
Член 43-а 

(1) Глоба во износ од 7.000 до 10.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече на друштво за ревизи-
ја кое потпишало неточен или некомплетен извештај, 
односно  извештај што предизвикува заблуда и со тоа 
предизвикало штета на трети лица. 

(2) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече на овластен ревизор -  
трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој 
член. 

(3) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече на одговорното лице 
на друштвото за ревизија за прекршокот од став (1) на 
овој член. 
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Член 44 
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на овлас-
тениот ревизор, ако: 

1) врши законски или договорни ревизии, а не е ов-
ластениот ревизор и не е член на Институтот (член 23); 

2) не ги применува Меѓународните стандарди за ре-
визија на IFAC (член 32) и 

3) не обезбеди доверливост на податоците и созна-
нијата во вршењето на ревизијата (член 37). 

 
Член 44-а 

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на овластеното 
правно лице кое технички го спроведува испитот, до-
колку не го снима, не го емитува во живо на веб стра-
ницата на Институтот и доколку не ја постави снимка-
та од целиот испит на веб страницата на Институтот 
согласно со членот 27-и  став (3) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на овластеното 
правно лице кое технички го спроведува испитот, до-
колку не го прекине испитот согласно со членот 27-ј  
ставови (5) и (6) од овој закон, 

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на овластениот прет-
ставник од членот 27-и став (5) од овој закон, доколку 
постапи спротивно на членот  27-ј став (9) од овој за-
кон. 

 
Член 44-б 

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на претседателот на 
Институтот ако не го донесе решението во рокот ут-
врден во членот 27-т став (7) од овој закон. 

 
Член 44-в 

(1) Глоба во износ од 6.000 до 8.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на Институтот ако: 

1) не издаде уверение за ревизор согласно член 27 
став (3) од овој закон; 

2) не го достави до Советот и не го објави извешта-
јот согласно член 20-а став (5) од овој закон; 

3)Управниот одбор на Институтот не одлучи во ро-
кот од член 22 став (4) на овој закон; 

4) донесе акти без согласност од Советот согласно 
член 19 став (2) од овој закон; 

5) не го извести Советот за неисполнување на усло-
вите за добивање на лиценца согласно член 19-а став 
(7) од овој закон; 

6) назначи лице за контрола без согласност од прет-
седателот на Советот согласно член 20 став (4) од овој 
закон; 

7) не ги објави и не ги евидентира дисциплинските 
мерки согласно челн 22 став (5) на овој закон; 

8) не го извести Советот за изречените дисциплин-
ски мерки согласно член 22 став (6) на овој закон; 

9) не ги избрише дисциплинските мерки согласно 
членовите 22-а став (2), 22-б став (2), 22-в став (2),  22-
д став (2), 22-ѓ став (2) и  

10) не ги води регистрите согласно член 30 од овој 
закон. 

(2) За прекршоците од став (1) на овој член глоба во 
износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече и на Претседателот на Институ-
тот. 

Член 44-г 
(1) За прекршоците утврдени во членовите 44-а и 

44-в од овој закон, прекршочна постапка води и прекр-
шочна санкција изрекува Советот (во понатамошниот 
текст: Прекршочен орган). 

(2) Прекршочната постапка од став (1) на овој член 
пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучу-
вање по прекршок (во понатамошниот текст: Прекр-
шочна комисија), формирана од вработени лица во 
Прекршочниот орган, кои ги именува претседателот на 
Советот.  

(3) Претседателот на Советот со акт го определува 
бројот, потребниот степен на стручна подготовка и ра-
ботното искуство на членовите на прекршочната коми-
сија.  

(4) Членовите на прекршочната комисија се избира-
ат за времетраење од  четири  години, со право на реиз-
бор. 

(5) За претседател на прекршочната комисија може 
да биде избран само дипломиран правник со положен 
правосуден испит. 

(6) Прекршочната комисија донесува деловник за 
својата работа, кој претходно е одобрена од Советот.   

 
Член 44-д 

(1) Член на прекршочната комисија може да се раз-
реши: 

1)  со истекот на времето за кое е именуван за член; 
2) по негово барање; 
3) со исполнување на услови за старосна пензија во 

согласност со закон; 
4) ако му се утврди трајна неспособност; 
5) ако со правосилна одлука се утврди прекршува-

ње на прописите за водење на прекршочната постапка; 
6) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат 

од работењето во прекршочната комисија или; 
7) ако не пријавил постоење на конфликт на инте-

реси за случаи за кои решава прекршочната комисија. 
(2) Предлогот за разрешување на член на прекр-

шочната комисија се поднесува до Советот. 
(3) Членовите на прекршочната комисија се самос-

тојни и независни во работењето и одлучуваат врз ос-
нова на своето стручно знаење и самостојно убеду-
вање. 

(4) Одлуката на прекршочната комисија се смета за 
донесена кога за неа гласале мнозинството членови на 
прекршочната комисија. 

 
Член 45 

Прекршочните санкции предвидени со овој закон 
ги изрекува надлежен суд. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 46 

(Член 46 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр.158/10) 

 
(1) Советот започнува со работа со именување на 

претседателот и членовите на Советот од страна на 
Владата на Република Македонија, во рок од 60 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2) До започнување со работа на Советот, Минис-
терството за финансии ги врши работите од надлеж-
ност на Советот. 

 
Член 47 

(Член 47 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр.158/10) 

 
Институтот на овластени ревизори продолжува да 

ги врши работите од својата надлежност согласно со 
овој закон. 
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Член 48 
(Член 48 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија” бр.158/10) 
 
Друштвата за ревизија и овластениот ревизор - тр-

говец поединец должни се да го усогласат своето рабо-
тење со одредбите на овој закон во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 49 

(Член 49 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр.158/10) 

 
На барање на лицата кои стекнале уверение за ов-

ластен ревизор до влегувањето во сила на овој закон, 
Советот им издава лиценца за овластен ревизор. 

 
Член 50 

(Член 50 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр.158/10) 

 
Постапките за полагање на испитот за стекнување 

на звањето овластен ревизор и за добивање дозвола за 
работа на друштва за ревизија и овластен ревизор – тр-
говец поединец, ќе се вршат според прописите кои ва-
желе до денот на влегувањето во сила на овој закон, но 
најдоцна во рок од една година од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

 
Член 51 

(Член 51 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр.158/10) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

престанува да важи Законот за ревизија („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 79/2005 и 
103/2008). 

 
Член 52 

(Член 4 од  Законот објавен во„Службен весник  
на Република Македонија” бр. 188/13) 

 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

 
Член 53 

(Член 5 од  Законот објавен во„Службен весник  
на Република Македонија” бр. 188/13) 

 
Единствениот електронски систем за полагање на 

стручниот испит се воспоставува во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 54 

(Член 6 од  Законот објавен во„Службен весник  
на Република Македонија” бр. 188/13) 

 
Започнатите постапки за полагање на стручниот ис-

пит до денот на започнувањето на примената на  одред-
бите за полагање на испитот согласно со овој закон, ќе 
завршат според одредбите на прописите по кои започ-
нале. 

 
Член 55 

(Член 7 од  Законот објавен во„Службен весник  
на Република Македонија” бр. 188/13) 

 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а членовите 1, 2 и 3 ќе започнат да се приме-
нуваат една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон.  

Член 56 
(Член 5 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија“ бр. 43/14) 
 
Претседателот и членовите на Советот именувани 

до денот на започнувањето  на  примената  на член 3 од 
овој закон продолжуваат да ја вршат функцијата до ис-
текот на мандатот за кој се именувани. 

 
Член 57 

(Член 6 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 43/14) 

 
Одредбите од член 3 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 за-
почнат да се применуваат две години од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

 
Член 58 

(Член 7 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 43/14) 

 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, освен одредбите од членот 4 од овој закон кои  
ќе отпочнат да се применуваат од денот на примената 
на Законот за административните службеници („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 27/14). 

 
Член 59 

(Член 41 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 138/14) 

 
(1) Советот ќе го пропише начинот на утврдување 

на повредите и мерките од овој закон, начинот на забе-
лежување на забелешката за неактивност, формата и 
содржината на барањето за бришење на забелешката за 
неактивност, формата и содржината на образецот на 
барањето за лиценца за овластен ревизор, лиценца за 
работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на 
овластен ревизор – трговец поединец и ќе ги донесе 
процедурите за соработка и размена на податоци со 
Институтот  во рок од еден месец од денот на влегува-
њето  во сила на овој закон. 

(2) Комисијата од член 44-г став (2) на овој закон, 
Советот ќе ја формира во рок од еден месец од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

(3) Институтот ќе ги донесе Тарифникот за висина-
та на чланарината и надоместоците што ги наплатува и 
Правилникот за содржина на Регистарот на ревизори, 
Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на 
друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори 
– трговци поединци и Регистарот на трајно одземени 
лиценци во рок од еден месец од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

(4) Институтот ќе ја донесе Програмата за  обука 
што треба да ја поминат лицата кои ќе вршат контрола 
на квалитет во рок од две години од влегувањето во си-
ла на овој закон. 

 
Член 60 

(Член 42 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 138/14) 

 
(1) Ревизорите, овластените ревизори, друштвата за 

ревизија и овластените ревизори – трговци поединци се 
должни до Институтот да ги достават податоците што 



 Стр. 22 - Бр. 184                                                                             15 декември 2014 
 

се внесуваат во соодветните регистри согласно член 30 
од овој закон во рок од два месеци од влегувањето во 
сила на  овој закон. 

(2) Овластените ревизори, друштвата за ревизија и 
овластените ревизори – трговци поединци кои нема да 
постапат согласно став (1) на овој член Институтот ќе 
ги избрише од соодветниот регистар и во рок од два 
работни дена за тоа ќе го извести Советот кој ќе ја од-
земе лиценцата на овластениот ревизор, друштвото за 
ревизија и овластениот ревизор – трговец поединец кој 
е избришан од соодветниот регистар.   

(3) Друштвата за ревизија и овластените ревизори – 
трговци поединци се должни до Советот да ги достават 
доказите од членовите  24 став (3) точки 1, 2, 4, 5 и 6  и 
25 став (5) точки  3, 4, 5 и 6 на овој закон во рок од два 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(4) На друштвата за ревизија и овластените ревизо-
ри – трговци поединци  кои нема да постапат согласно 
став (3) на овој член, Советот ќе им ги одземе лиценци-
те и во рок од два работни дена за тоа ќе го извести Ин-
ститутот за да ги избрише од соодветниот регистар.   

 
Член 61 

(Член 43 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 138/14) 

 
(1) Одредбата од член 16 на овој закон ќе започне 

да се применува три  години од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

(2) До влегувањето во сила на став (1) од овој член, 
контролата на квалитет ќе ја вршат лица вработени во 
Институтот. 

 
Член 62 

(Член 44 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 138/14) 

 
Одредбите од членовите 24 став (1) точка 4) и 25 

став (2) точка 3) ќе започнат да се применуваат од 1 ја-
нуари 2015 година.    

__________ 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5711. 

Врз основа на член 28 став (2) од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 

148/11, 55/12 и 29/14), претседателот на Република Ма-

кедонија, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, 

ЗНАЧКИ, НАГРАДИ И ПОФАЛНИЦИ НА ВОЕ-

НИОТ И ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА 

ВО  АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за доделување на плакети, значки, 

награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал 

на служба во Армијата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

44/12), во член 13 во ставот 1 зборовите „135х75 мм“ се 

заменуваат со зборовите „95х55 мм“. 

Ставот 2 се брише. 

Во ставот 3, кој станува став 2, зборовите „95х55 

мм“ се заменуваат со зборовите „65х40 мм“. 

Во ставот 4, кој станува став 3, зборовите „65х40 

мм“ се заменуваат со зборовите „48х28 мм“. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„Плакетите од ставовите 1, 2 и 3 се предаваат и чу-

ваат во кутија обложена со плиш во бордо боја.“ 

 
Член 2 

Во членот 14 по ставот 5 се додава нов став 6, кој 
гласи: 

„Позадината од територијата на Република Македо-
нија, орнаментот во облик на развеана лента на воено 
знаме со натпис „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА - ГЕНЕРАЛ ШТАБ“ и плочката во облик на 
правоаголник со агли заоблени кон внатрешниот дел со 
посвета, се поставени на метална плоча во мат златна 
боја. Металната плоча во мат златна боја е поставена 
врз метална плоча во сјајно златна боја која е обрабена 
со традиционален македонски вез во бордо боја.“ 

Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 7 и 8. 
 

Член 3 
Во член 27 во ставот 1 зборовите „10 ГОДИНА 

СЛУЖБА“ се заменуваат со зборовите „30 ГОДИНИ 
СЛУЖБА“, а во ставот 3 зборовите „20 ГОДИНИ 
СЛУЖБА“ се заменуваат со зборовите „10 ГОДИНИ 
СЛУЖБА“. 

 
Член 4 

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 
 

„Член 28-а 
Минијатурните ленти од членовите 15, 21, 24 и 28 

од овој правилник за плакетите и значките се изработу-
ваат од ткаен материјал со конци во боја, поставен на 
метален носач со механизам за прицврстување.“ 

 
Член 5 

Во член 32 во точката а) воведната реченица се ме-
нува и гласи: 

„а) на воен персонал на стручно оспособување, 
усовршување и обука:” 

Во точката б) воведната реченица се менува и гласи 
„б) на активен воен и цивилен персонал:“. 
Во алинејата 4 зборовите „до пет дена“ се заменува-

ат со зборовите „до три дена“. 
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
„- командант на баталјон  - еден ден“. 
 

Член 6 
Прилогот бр. 2 се заменува со нов Прилог бр. 2, кој 

е составен дел на овој правилник. 
 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.06-1223/2 Претседател 

12 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5712. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12 и 144/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
2.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА  ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА 
НА КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈКА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ТОП-
ЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ЗА ТЕХНИЧКА  

ПАРЕА 
 

Член 1 
Со започнување на постапката за доделување на до-

говорот за воспоставување на јавно приватно партнер-
ство за изградба на когенеративна постројка за произ-
водство на електрична енергија и топлинска енергија за 
греење и за техничка пареа, се обезбедува намалување 
на трошоците за енергија на Комплекс Клиники „Мајка 
Тереза“ Скопје преку намалување на цените на корис-
тената електрична енергија, цената на топлинската 
енергија и цената на техничката пареа. 

 
Член 2 

Со воспоставување на јавно приватно партнерство, 
приватниот партнер ќе превземе обврска да обезбеди за 
јавниот партнер неопходни предуслови за давање на 
јавни услуги од областа на здравството, преку изградба 
на когенеративна постројка за производство на елек-
трична енергија и топлинска енергија за греење и за 
техничка пареа, со што се овозможува испорачување 
на здравствени услуги со пониски трошоци. 

 
Член 3 

Целта која што треба да се постигне со доделување-
то на договор за воспоставување на јавно приватно 
партнерство за изградба на когенеративна постројка за 
производство на електрична енергија и топлинска 
енергија за греење и за техничка пареа е да се испора-
чаат здравствени услуги со пониски трошоци, кои се 
дел од процесот на испорака на квалитетна здравствена 
услуга на граѓаните. 

 
Член 4 

Предмет на јавното приватно партнерство е избор 
на приватен партнер со доделување на договор за вос-
поставување на јавно приватно партнерство за инста-
лирање, финансирање и стопанисување на когенера-
тивна постројка за производство на електрична енерги-
ја и топлинска енергија за греење и за техничка пареа 
кое се остварува како јавна набавка на услуга.  

Когенеративната постројка треба да има капацитет 
да произведува најмалку 3 MW топлинска и 3 MW 
електрична енергија. 

Приватниот партнер има обврска да ја модернизира 
котларата со вградување на нови котелски единици во 
рок од три години од склучување на договорот за вос-
поставување на јавно приватно партнерство. 

Договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство ќе се додели на понудувачот што ќе успее 
да ги задоволи условите содржани во тендерската до-
кументација и јавниот повик. 

Доделувањето на договор за воспоставување на јав-
но приватно партнерство ќе биде врз основа на крите-
риумот најниска понудена цена на топлинска енергија 
и за електрична енергија, и тоа: 

- до либерализација на пазарот на енергија, цената 
да биде пониска за онолку проценти од регулираната 
цена на електричната енергија добиена по спроведува-
ње на електронската аукција, 

- по либерализација на пазарот на енергија цената 
да биде 5% пониска од цената што ја плаќа за набавка 
на струја здравствениот систем или 5% пониска од 
просек што го плаќаат болниците.  

 
Член 5 

Постапката за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство за инсталирање, 
финансирање и стопанисување на когенеративна 
постројка за производство на електрична енергија и 
топлинска енергија за греење и за техничка пареа, ќе се 
спроведе со примена на отворена постапка.  

 
Член 6 

Постапката за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство за инсталирање, 
финансирање и стопанисување на когенеративна 
постројка за производство на електрична енергија и 
топлинска енергија за греење и за техничка пареа, ќе 
биде спроведена во рок од една година од започнување 
на постапката. 

Постапката за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство за инсталирање, 
финансирање и стопанисување на когенеративна 
постројка за производство на електрична енергија и 
топлинска енергија за греење и за техничка пареа ќе ја 
спроведе Комисијата за спроведување на постапка за 
доделување на договор за јавно приватно партнерство 
за инсталирање, финансирање и стопанисување на ко-
генеративна постројка за производство на електрична 
енергија и топлинска енергија за греење и за техничка 
пареа која ќе биде формирана во рок од 30 дена од де-
нот на влегување во сила на оваа одлука од страна на 
Владата на Република Македонија по предлог на ми-
нистерот за здравство. 

Комисијата  за спроведување на постапка за доде-
лување на договор за воспоставување на јавно приват-
но партнерство е должна во рок од 20 дена од денот на 
нејзиното формирање да ја подготви тендерската доку-
ментација, која се доставува на одобрување до Владата 
на Република Македонија, вклучувајќи го и нацрт до-
говорот и јавниот повик. По одобрувањето на тендер-
ската документација за доделување на договор за вос-
поставување на јавно приватно партнерство од страна 
на Владата на Република Македонија, Комисијата од 
ставот 2 на овој член, во рок од триесет дена  ќе го об-
јави јавниот повик согласно Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13 , 
160/13, 28/14, 43/14 и 130/14). 

 
Член 7 

Најповолниот понудувач на кој ќе му биде доделен 
договор за воспоставување на јавно приватно партнер-
ство е должен да основа друштво за посебна намена 
(ДПН) кое ќе го склучи договорот за воспоставување 
на јавно приватно партнерство и ќе го реализира пред-
метот на договорот на начин и под услови уредени во 
истиот. 

 
Член 8 

За издавање на тендерската документација не се 
наплаќа паричен надоместок. 
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Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9889/1 Претседател на Владата 

2 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

  
_________ 

5713. 
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање  со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата  одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 
ствари – простории кои се наоѓаат во зграда број 1, на-
мена на зграда и друг објект В3, на адреса Тетово б.б., 
лоцирани на КП бр. 2189/1  КО Тетово 1 , и тоа: 

- влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – П, со површина од 252 м2; 

- влез 2, кат ПО-1, број 2, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – П, со површина од 89 м2; 

- влез 2, кат ПО-1, број 3, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – П, со површина од 22 м2; 

- влез 2, кат ПО-1, број 4, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – П, со површина од 11 м2; 

- влез 2, кат ПО-1, број 5, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – П, со површина од 39 м2; 

- влез 2, кат ПО-1, број 6, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – П, со површина од 36 м2; 

- влез 2, кат ПО-1, број 7, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – ДП, со површина од 376 м2; 

- влез 1, кат ПО-1, број 8, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – П, со површина од 169 м2; 

- влез 1, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – П, со површина од 109 м2; 

- влез 2, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – Х3, со површина од 135 м2; 

- влез 2, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – Х2, со површина од 76 м2; 

- влез 3, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ХС, со површина од 12 м2; 

- влез 3, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ1, со површина од 25 м2; 

- влез 3, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ2, со површина од 18 м2; 

- влез 3, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ2, со површина од 22 м2; 

- влез 1, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ4, со површина од 25 м2; 

- влез 3, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – Х, со површина од 22 м2; 

- влез 2, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ХС, со површина од 17 м2; 

- влез 2, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ХС, со површина од 17 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – Х1, со површина од 27 м2; 

- влез 6, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – К1, со површина од 58 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – Х3, со површина од 18 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – Х4, со површина од 25 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ХС, со површина од 238 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ГАРДЕРОБ, со површина од 53 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – АМФИТЕАТ, со површина од 370 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – БИНА, со површина од 730 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, број 1, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 14 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, број 2, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 14 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, број 3, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 14 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, број 4, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 14 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, број 1, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – ДП, со површина од 76 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, број 2, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – ДП, со површина од 33 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ВЦ1, со површина од 22 м2; 

- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ВЦ2, со површина од 22 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – Х1, со површина од 25 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – Х2, со површина од 16 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ХС, со површина од 189 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, број 2, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 27 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, број 3, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 21 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, број 4, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 30 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, број 5, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 30 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, број 6, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 29 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, број 7, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 46 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, број 8, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 20 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, број 9, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 10 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, број 10, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 13 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, број 11, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда – К, со површина од 13 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – БИБЛИОТЕ, со површина од 158 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ВЦ1, со површина од 10 м2; 

- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ВЦ2, со површина од 9 м2; 

- влез 3, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ХС, со површина од 13 м2; 

- влез 4, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ХС, со површина од 12 м2; 

- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – С1, со површина од 118 м2; 

- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – К1, со површина од 25 м2; 

- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – Х1, со површина од 28 м2; 

- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ВЦ1, со површина од 25 м2; 



 Стр. 26 - Бр. 184                                                                             15 декември 2014 
 

- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ВЦ2, со површина од 18 м2; 

- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ВЦ3, со површина од 22 м2; 

- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ХС1, со површина од 15 м2; 

- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда – ХС2, со површина од 12 м2; 

- влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ХС, со површина од 488 м2; 

- влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – АМФИТЕАТ, со површина од 370 м2; 

- влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ПП, со површина од 60 м2; 

- влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ХС, со површина од 209 м2; 

- влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – РЕСТО, со површина од 321 м2; 

- влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда – К, со површина од 67 м2; 

- влез 2, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда – К, со површина од 73 м2; 

- влез 2, кат К1, број 3, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда – К, со површина од 22 м2; 

- влез 2, кат К1, број 4, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда – К, со површина од 105 м2; 

- влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – Х, со површина од 46 м2; 

- влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ1, со површина од 23 м2; 

- влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ2, со површина од 16 м2; 

- влез 3, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ХС, со површина од 13 м2; 

- влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ХС, со површина од 12 м2; 

- влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – Х, со површина од 22 м2; 

- влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ1, со површина од 25 м2; 

- влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ2, со површина од 18 м2; 

- влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ3, со површина од 22 м2; 

- влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – С, со површина од 60 м2; 

- влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ПП, со површина од 25 м2; 

- влез 1, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ХС, со површина од 265 м2; 

- влез 1, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – АМФИТЕАТ, со површина од 140 м2; 

- влез 1, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ПП, со површина од 306 м2; 

- влез 2, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ХС, со површина од 85 м2; 

- влез 2, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ1, со површина од 9 м2; 

- влез 2, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ2, со површина од 10 м2; 

- влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – С, со површина од 118 м2; 

- влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ1, со површина од 22 м2; 

- влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ2, со површина од 18 м2; 

- влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ВЦ3, со површина од 25 м2; 

- влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ХС, со површина од 12 м2; 

- влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда – ПП, со површина од 25 м2, во корист на Ре-
публика Македонија, во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9966/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5714. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-
ГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШ-
ТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, 
ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ИТАЛИАН МАЦЕ-
ДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње Договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија со 
непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, 
градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН 
МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје 
со седиште на улица Борка Талевски бр.55-1/2 Скопје –
Центар за градежно земјиште во вкупна површина од 
6535м2 кое претставува: 

- КП бр. 6/12 во место викано „Падина“ со површи-
на од 2257м2, 

- КП бр. 6/14 во место викано „Падина“ со површи-
на од 2407м2, 

- КП бр.6/16 во место викано „Падина“ со површи-
на од 965м2 и 

- КП бр. 6/17 во место викано „Падина“ со површи-
на од 906м2,  

евидентирано во Имотен лист број 178 за КО Шип-
ковица согласно Проект за инфраструктура тех. бр. 
125/12 од август 2013 година, за изградба на мала хид-
роелектрана. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10186/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5715. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.12.2014 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа  одлука се запишува право на сопственост 
на недвижни ствари простории кои се наоѓаат на ул. 
Тодор Велков, Куманово лоцирани на КП.бр. 14286 КО 
Куманово и тоа:  

- зграда број 1 намена на зграда и друг објект В3 3 
влез 1 кат ПО намена на посебен/ заеднички дел од 
зграда –П со површина од 25 м2; 

- зграда број 1 намена на зграда и друг објект В3 3 
влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП со површина од 162 м2; 

- зграда број 1 намена на зграда и друг објект В3 3 
влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП со површина од 17 м2; 

- зграда број 1 намена на зграда и друг објект В3- 3 
влез 1 кат МА, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП со површина од 141 м2; 

- зграда број 1 намена на зграда и друг објект В3- 3 
влез 1 кат МА, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП со површина од 17 м2; 

- зграда број 2 намена на зграда и друг објект А5-1  
влез 1 кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П со површина од 22 м2; 

- зграда број 2 намена на зграда и друг објект А5-1 
влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Г со површина од 22 м2;  

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на права на недвижностите.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10314/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5716. 
Врз основа на член 34-ѕ став (2) од Законот за тех-

нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија”, бр. 14/07, 103/08, 130/08, 
139/09 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ВО 
ПОСТАПКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  

ЗЕМЈИШТЕ ВО ТИРЗ РАНКОВЦЕ 
 
1. Со оваа одлука за најповолен понудувач во по-

стапката за отуѓување на градежно земјиште во ТИРЗ 
Ранковце, по Јавната објава број 1/2014 (24.11.2014) за 
отуѓување на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија по пат на јавно наддавање на це-
локупната површина во опфатот на  Технолошко ин-
дустриска развојна зона Ранковце е избран  понудува-
чот Акционерско друштво за текстил ВЕИБО ГРУП 
МАСЕДОНИА АД Скопје, со ЕМБС6989470, ЕДБ 
4015014547361 и седиште на бул. Кочо Рацин 14, лок. 6 
Скопје – Центар, застапувано од Селчук Алперен, из-
вршен член на Одборот на директори – извршен дирек-
тор – бизнисмен, со адреса: ул. Драгос Органтепе Маџ. 
Орханази Цад. чамли сокак бр. 107, 34865 Картал, 
Истанбул, Турција. 

2. Најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлу-
ка по спроведено јавно наддавање понуди последна це-
на по метар квадратен во вкупен износ од 1,1 евра/м2 
во денарска противвредност која претставува највисока 
цена за отуѓување на градежното земјиште, во вкупен 
износ од  441.835,50 евра во денарска противвредност 
за целокупната површина од 401,665 м2. 

3. Најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлу-
ка е должен во рок од 15 дена од денот на завршување-
то на постапката за јавно наддавање да ги уплати сред-
ствата од точка 2 на оваа одлука. 

4. Со најповолен понудувач од точка 1 на оваа од-
лука,  директорот на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони во име на Република Македо-
нија, најдоцна во рок од пет работни дена по извршена-
та уплата на цената на земјиштето ќе склучи договор за 
отуѓување на градежно земјиште.   

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.42-10951/1                     Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година         на Владата на Република 
     Скопје          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

5717. 
Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа („Службен 
весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и 
член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нота-
ријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 
139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 
17.11.2014 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА  
НА НОТАРОТ 

 
1. На нотарот Љубица Ковчегарска од Скопје со 

службено седиште на подрачјето на основните судови 
на градот Скопје, и престанува службата нотар поради 
исполнување на условите за старосна пензија согласно 
со закон. 

2. Решението влегува во сила на ден 15.12.2014 го-
дина. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Со Решение на министерот за правда бр. 08-3747/1 

од 25.10.2001 година, лицето Љубица Ковчегарска е 
именувана за нотар на подрачјето на основните судови 
на градот Скопје. Нотарот Љубица Ковчегарска од 
Скопје родена на 15.12.1950 година, ги исполнува ус-
ловите за старосна пензија согласно член 18 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14 и 
97/14) од причина што на ден 15.12.2014 година ќе на-
полни 64 години живот и 15 години пензиски стаж. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, ми-
нистерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението. 

 
Бр. 09-2844/3  

17 ноември 2014 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

5718. 

Врз  основа  на  член  36-ж став 4 од  Законот  за  

рибарство и аквакултура  („Службен  весник  на Репуб-

лика Македонија“ број 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 

164/13 и 116/14), министерот за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-

НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА-

ТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОС-

ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА  ДО-

БИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ  

РИБОЛОВ И УВЕРЕНИЕ ЗА РИБОЧУВАР 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-

ката и информатичката опрема на просториите за пола-

гање на испитот за добивање уверение за вршење сто-

пански риболов и уверение за рибочувар.    

 

Член 2 

Полагањето на испитите за добивање уверение за 

вршење стопански риболов и уверение за рибочувар 

(во натамошниот текст: испитите), се спроведува во 

просторија која треба да биде опремена со  две просто-

рии од кои секоја одделно треба да биде опремена со: 

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 

за тестирање, пет за членовите на комисијата за полага-

ње и едно за серверот, 

- најмалку 36 столчиња,  

- дисплеј за објавување на резултати со димензии 

од најмалку 2x2 метри, 

- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19“, 

- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 

процесот на тестирање, 

- локална комуникациска мрежа, 

- мрежен преклопник и 

- мрежна камера за снимање на полагањето.   

 

Член 3 

(1) Правното лице избрано за спроведување на ис-

питите треба да поседува соодветна информатичка оп-

рема и софтверска апликација што овозможува вос-

поставување и водење единствена база на податоци за 

спроведување на испитите, документацијата, стручната 

анализа и стручниот надзор.  

(2) Покрај информатичката опрема и посебната со-

фтверска апликација од ставот (1) на овој член, правно-

то лице од став (1) на овој член треба да има и: 

- пристап за користење на софтверската апликација 

на Министерството за земјоделство, шумарство и во-

достопанство за спроведување на електронското пола-

гање на испитите и   

- интернет конекција за седиштето на правното ли-

це од став (1) на овој член од најмалку 10мб/с, намене-

та исклучиво за електронското полагање на испитите. 

 

Член 4 

Електронскиот систем кој се користи за полагање 

на испитите, треба во целост да биде усогласен со про-

пишаниот начин на бодирање на испитните прашања 

на испитите за добивање уверение за вршење стопан-

ски риболов и уверение за рибочувар. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со де-

нот на отпочнувањето на примената на членот 2 од За-

конот за изменување и дополнување на Законот за ри-

барство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 164/13). 

 

Бр. 08-7294/4 Министер за земјоделство, 

5 декември 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

5719. 

Врз основа на член 80 став (7) од Законот за упра-

вување со отпадот („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/98, 124/10, 

51/11, 123/12, 147/13 и 163/13), министерот за животна 

средина и просторно планирање, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОС-

НОВАЊЕ НА ДЕПОНИЈА ЗА  НЕОПАСЕН  

И ИНЕРТЕН ОТПАД 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за основање на депонија за неопасен и инертен 

отпад („Службен весник на Република Македонија” 

бр.133/07), Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог 

бр.1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 07 -2319/7 Министер за животна средина 

11 декември 2014 година и просторно планирање, 

Скопје Нурхан Изаири, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5720. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 

член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 

151/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за врше-

ње на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, 

бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друш-

твото за трговија, проектирање, градежништво и услу-

ги ГЕРМА СОЛАР експорт-импорт ДОО Кичево, за 

влегување во сила на лиценца за производство на елек-

трична енергија на седницата одржана на ден 

12.12.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Друштвото за трговија, проекти-

рање, градежништво и услуги ГЕРМА СОЛАР ек-

спорт-импорт ДОО Кичево седиште ул.4-ти Јули 

бр.116 Кичево, за вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија од фотонапонска елек-

троцентрала „Герма Солар“  издадена со Одлука УП1 

бр. 07-205/13 од 29.01.2014 година, („Службен весник 

на РМ“ бр. 25/14) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 07-205/1  

12 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за трговија, проектирање, градежниш-

тво и услуги ГЕРМА СОЛАР експорт-импорт ДОО Ки-

чево седиште ул.4-ти Јули бр.116 Кичево. 

 

2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценца 

12.12.2014 година 

 

4. Датум на важност на лиценцата 

12.12.2049 година 

5. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ - 153.01.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект – 6762581 

 

7. Единствен даночен број – 4012012507464  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши со фотоволтаична централа лоцира-

на на кров на СОУ „Мирко Милевски“ во Кичево, во 

обем согласно техничките карактеристики на произ-

водниот капацитет. 

 

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе го врши од фотоволтаична централа „Герма Солар“ 

на кров на СОУ „Мирко Милевски“ во Кичево , со моќ-

ности од  49,82 kW, изградени на КП бр. 2715/1 соглас-

но имотен лист бр.95009, КО Кичево, општина Кичево. 

 

8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-

воден капацитет чии технички податоци се составен 

дел од оваа лиценца.  

 

9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енер-

гија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

10. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за трговија, проектирање, градежништво и услуги 

ГЕРМА СОЛАР експорт-импорт ДОО Кичево седиште 

ул.4-ти Јули бр.116 Кичево, (во понатамошниот текст: 

носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот 

на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 

определени во лиценците; 
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- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

пазарните правила;  

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година. Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година; 

 

13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 

годишни извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија како и други промени во работе-

њето предвидени во правилникот. 
 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање  на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци  за вршење на енергетски 

дејности. 

 

Прилог 2 

 

1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

 

1. име на фотоволтаичен систем – „Герма Солар“ 

електроцентрала од 49,82 kW;  

2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  во Кичево согласно ре-

шението за согласност за приклучување издадено од 

ЕВН Македонија АД Скопје; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба – 2013 година, 

- година на завршеток на градба - 2014 година, 

- година на почеток на работа – 2014 година 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 30 години, 

4. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули –188  

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул  поликристални – IBC MonoSol 

265 EX, Germany 

- номинална моќност 265 W, 

- номинален напон 30,6 V, 

- номинална струја 8,68 А. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – Sunny Boy 3000 HF-30, Germany 

6. годишно сончево зрачење на таа локација –1.380 

кWh/m2; 

7. очекувано производство на електрична енергија – 

44.925 kWh –  годишно. 

__________ 

5721. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 

136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014 и 151/2014), член 

28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” 

бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 

24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 

55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 

29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Служ-

бен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 

19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 

114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 

12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина 

(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за 

начинот на утврдување, пресметување и уплатување на 

надоместокот за задолжителни резерви на нафта и наф-

тени деривати што се плаќаат при увоз и/или производ-

ство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ 

бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енерге-

тика на Република Македонија, на седницата одржана 

на 15.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 28,851 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 30,342 

   

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 30,982 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 30,442 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 22,025 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што : 

 

A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 65,50 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 67,00 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 56,00 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 44,50 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 27,512 

 

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 

   

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,740 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,987 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,768 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,446 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 16.12.2014 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-2748/1  

15 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

5722. 

Д О Г О В О Р 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА 

СОРАБОТКА 

 

Склучен на ден 21.11. 2014 година помеѓу: 

1.ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА, ул. „Петар Дељан” 

бр.17 Скопје, претставувана од Градоначалникот Бил-

јана Беличанец Алексиќ од една страна како давател на 

услуги (во понатамошниот текст - давател) и  

2.ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ, ул. „1” бб.   с. Сту-

деничани, со ЕДБ - 4030004573316 и ЕМБС- 6027016,  

претставувана од Градоначалникот Азем садики од 

друга страна како корисник на услуги (во понатамош-

ниот текст- корисник). 



15 декември 2014  Бр. 184 - Стр. 35 

 
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 1 

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓу-

општинска соработка согласно член 29 од Законот за 

меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ” 

бр. 79/09) за давање услуги во делот на инспекцијата за 

животна средина од страна на администрацијата на Оп-

штина Кисела Вода на администрацијата на Општина 

Студеничани кои се состојат во: 

- вршење на работи во делот на надлежностите на 

инспекцијата за животна средина. 

  

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 

 

Член 2 

Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат поба-

рани од корисникот наведени во член 1 на овој Дого-

вор да ги извршува согласно законските прописи од 

областа на инспекциската служба за животна средина, 

професионално, одговорно, континуирано, ефикасно, 

уредно и навремено, а корисникот се обврзува да му ги 

овозможи на претставникот на администрацијата на да-

вателот сите услови за непречено извршување на рабо-

тите на инспектор за животна средина - предмет на 

овој договор.   

 

Член 3 

Корисникот на услугите се обврзува за услугите на 

давателот да му исплати месечен надомест до 3000 

(триилјади) денари, за секој месец. 

 

Член 4 

Давателот на услугите должен е да ги даде услугите 

предмет на овој договор односно да врши инспекциски 

надзор за животна средина секогаш кога за тоа ќе до-

бие писмено известување од страна на корисникот на 

услугите. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 5 

Овој договор се склучува  со времетраење од една 

година со можност за негово продолжување со склучу-

вање на анекс на договорот. 

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и 

ќе се применуваат одредбите од Законот за облигацио-

ни односи. 

Член 6 

Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу 

договорените страни, доколку спорот не се разреши 

меѓусебно, месно надлежен е Основниот суд Скопје II 

во Скопје.  

Овој Договор може да се изменува и дополнува са-

мо со Анекс на Договор во согласност со двете догово-

рени страни. 

Член 7 

Овој Договор е составен од 4 (четири) еднообразни 

примероци од кои по 2 (два) за двете договорни стра-

ни. 

 

03-1156/1 08-2461/3 

21 ноември 2014 година 28 ноември 2014 година 

Студеничани Скопје 

  

За корисникот на услуга За давателот на услуга 

Општина Студеничани Општина Кисела Вода 

Градоначалник, Градоначалник, 

Азем Садики, с.р. Билјана Беличанец Алексиќ, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

5723. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 

50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08,  92/09, 97/10, 

11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за 

труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноем-

ври 2014 година, во однос на месец октомври 2014 го-

дина, изнесува 100. 

2. Исплатата на платите за месец ноември 2014, во 

однос на месец октомври 2014 година, работодавачите 

од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во 

Република Македонија, ја вршат на нивото на правото 

утврдено за претходниот месец. 

 

              Министер,  

         Диме Спасов, с.р. 
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