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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1178. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

 
Се прогласува Законот за  државната ревизија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 мај 2010 година. 
 

    Бр. 07-2001/1                                Претседател 
6 мај 2010 година                    на Република Македонија, 

 Скопје                             Ѓорге Иванов,с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски,с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 
вршење на државната ревизија, како и организацијата и 
надлежностите на Државниот завод за ревизија. 

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. Приходи се даноци и други задолжителни плаќа-
ња утврдени со закон, приливи кои произлегуваат од 
сопственост (камата, дивиденда, закупнина и слично), 
надоместоци за  дадени добра или услуги, подароци, 
донации, субвенции и трансфери; 

2. Јавни приходи и други приливи се финансиски 
средства кои по разни основи се прибираат и наплату-
ваат за финансирање на јавни расходи; 
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3. Јавни расходи и други одливи се сите плаќања, 

одливи и обврски направени за извршување на функ-
цијата или дејноста на субјектот предмет на ревизија; 

4. Основен буџет е годишен план на приходи и 
други приливи и одобрени средства со буџетот за фи-
нансирање на основните функции на буџетските корис-
ници; 

5. Буџетски корисници се корисници од прва ли-
нија од областа на законодавната, извршната и судска-
та власт, фондовите, корисниците на буџетите на оп-
штините и корисниците основани со закон на кои им е 
доверено вршење на јавни овластувања; 

6. Единки корисници  се корисници од втора ли-
нија кои се финансираат преку соодветниот буџетски 
корисник; 

7. Економичност подразбира остварување на неко-
ја функција или дејност со најмали можни трошоци;  

8. Ефикасност подразбира најниско можно ниво на 
трошоци во однос на остварени ефекти; 

9. Ефективност подразбира највисоко можно ниво 
на остварување на програмски ефекти;  

10. Законско користење на средства е користење 
на средствата со кои располага субјектот предмет на 
ревизија во согласност со законските, подзаконските и 
интерните акти; 

11. Наменско користење на средства е користење 
на средствата во согласност со намената утврдена во 
буџетот, односно финансискиот план на субјектот 
предмет на ревизија; 

12. Ревизија на усогласеност/регуларност е по-
стапка на утврдување и оценување на усогласеноста на 
работењето на субјектот со законите, подзаконските 
акти и интерните акти; 

13. Ревизија на успешноста е процена на еконо-
мичноста, ефикасноста и  ефективноста на работењето 
и користењето на средствата во дефинирана област на 
активности или програми; 

14. Финансиска ревизија е проверка на точноста и 
комплетноста на сметководствената евиденција и фи-
нансиските извештаи; 

15. Ризик претставува можност или веројатност де-
ка ќе се случи некој настан кој негативно ќе влијае врз 
постигнување на целите; 
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16. Материјалност претставува процена на созна-
нието за постоење на некоја појава/информација и ве-
ројатност нејзино изоставање или погрешно прикажу-
вање да влијае врз корисникот на финансиските изве-
штаи или врз извештајот на ревизијата на успешност и 

17. Препораки се предлози за преземање мерки и 
активности за подобрување на управувањето и работе-
њето на субјектот предмет на ревизија. 

 
II. ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

 
Член 3 

(1) Работите на државната ревизија ги врши Држав-
ниот завод за ревизија. 

(2) Државниот завод за ревизија е државен орган на 
Република Македонија. 

(3) Државниот завод за ревизија има својство на 
правно лице. 

(4) Државниот завод за ревизија е независен во сво-
ето работење. 

(5) Седиштето на Државниот завод за ревизија е во 
Скопје. 

 
Член 4 

(1) Со Државниот завод за ревизија раководи гла-
вен државен ревизор. 

(2) Главниот државен ревизор има заменик. 
(3) Главниот државен ревизор и заменикот ги изби-

ра и разрешува Собранието на Република Македонија. 
(4) Мандатот на главниот државен ревизор и него-

виот заменик е девет години без право на повторен из-
бор. 

(5) Главниот државен ревизор и заменикот даваат 
заклетва пред Собранието на Република Македонија. 

 
Член 5 

Главниот државен ревизор треба да ги исполнува 
следниве услови: 

1) да е државјанин на Република Македонија; 
2) да има високо образование од областа на економ-

ските или правните науки; 
3) да има најмалку седум години искуство во обла-

ста на економијата или правото; 
4) да не врши друга јавна функција или професија, 

да не е член во органи на  политичка партија, член на 
управен одбор, надзорен одбор или кој било друг орган 
кај друг правен субјект и 

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

 
Член 6 

Mандатот на главниот државен ревизор и на заме-
никот престанува: 

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

Член 7 
Главниот државен ревизор и заменикот се разрешу-

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

нот 5 на овој закон и 
2) не се во можност да ги извршуваат задачите по-

долго од шест месеци поради болест или други оправ-
дани причини. 

Член 8 
(1) Главниот државен ревизор го претставува и за-

стапува Државниот завод за ревизија, обезбедува зако-
нито и ефикасно вршење на работите и задачите, рако-
води и ја организира работата на Државниот завод за 
ревизија. 

(2) Главниот државен ревизор го претставува Др-
жавниот завод за ревизија пред меѓународните органи-
зации на врховните ревизорски институции.  

 
Член 9 

Главниот државен ревизор ги има следниве надлеж-
ности: 

1) го предлага буџетот на Државниот завод за реви-
зија;  

2) ја донесува годишна програма за работа на Др-
жавниот завод за ревизија; 

3) ги утврдува критериумите за обемот, субјектите 
и предметот  на државната ревизија; 

4) го пропишува начинот на вршење на државната 
ревизија; 

5) ја пропишува формата и содржината на образе-
цот на легитимацијата, како и начинот на издавање и 
одземање на истата; 

6) ја донесува програмата за полагање на испит за 
стекнување на звање овластен државен ревизор; 

7) ја утврдува  висината на трошоците за полагање 
на испитот за стекнување на звањето овластен државен 
ревизор согласно со реалните трошоци за спроведува-
ње на испит за стекнување на звањето овластен држа-
вен ревизор и за издавање на уверение за овластен др-
жавен ревизор; 

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

9) ја пропишува формата и содржината на уверени-
ето за овластен државен ревизор; 

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

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

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

13) донесува акт за начинот на водење на дисцип-
линска постапка во Државниот завод за ревизија; 

14) формира комисии и други работни тела во Др-
жавниот завод за ревизија;  

15) комуницира со медиумите со цел за информира-
ње на јавноста за работата на Државниот завод за реви-
зија и  резултатите од извршените ревизии и 

16) врши и други работи утврдени со овој закон. 
 

Член 10 
(1) Главниот државен ревизор во случај на негово 

отсуство го заменува неговиот заменик.                                                      
(2) Заменикот од ставот (1) на овој член го заменува 

главниот државен ревизор во случај на негово отсуство 
заради службено патување, годишен одмор или боле-
дување за работи и работни задачи кои ќе му ги довери 
главниот државен ревизор, освен за работи и работни 
задачи коишто се во исклучива надлежност на главни-
от државен ревизор согласно со закон. 

 
Член 11 

Главниот државен ревизор и заменикот не можат да 
бидат повикани на кривична одговорност или да бидат 
притворени за изнесени ставови, мислења и препораки 
во врска со ревизиите.  
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Член 12 
(1) Средствата за работа на Државниот завод за ре-

визија се обезбедуваат од Буџетот на Република Маке-
донија. 

(2) Средствата за работа на Државниот завод за ре-
визија ги утврдува Собранието на Република Македо-
нија на предлог на Државниот завод за ревизија. 

(3) Буџетот на Државниот завод за ревизија се изго-
твува во рамките на утврдените годишни лимити сог-
ласно со утврдената фискална стратегија  и претставу-
ва интегрален дел на Буџетот на Република Македони-
ја.  

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

 
Член 13 

(1) Платата на главниот државен ревизор и замени-
кот се утврдува согласно со прописите за плати на име-
нувани и избрани лица.          

(2) Платата на овластените државни ревизори и на 
државните ревизори ја утврдува главниот државен ре-
визор во рамките на утврдениот буџет на Државниот 
завод за ревизија. 

 
III.  ПОСТАПКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕ  

ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 

Член 14 
За стекнување на звањето овластен државен реви-

зор лицето треба да ги исполнува следниве услови: 
1) да е државјанин на Република Македонија; 
2) да има високо образование од областа на економ-

ските, правните науки, информатичката технологија 
или друго соодветно образование за вршење ревизија; 

3) да има положен испит за стекнување на звање ов-
ластен државен ревизор или да има уверение за овла-
стен државен ревизор и  

4) да даде изјава дека во работењето ќе ги примену-
ва правилата утврдени со Кодексот на етика на ИНТО-
САИ. 

 
Член 15 

(1) Испит за стекнување на звање овластен државен 
ревизор може да полага лице кое има најмалку пет го-
дини работно искуство на сметководствени или финан-
сиски работи, односно три години работно искуство на 
работи на ревизија или контрола. 

(2) Трошоците за полагање на испитот за овластен 
државен ревизор се на товар на лицето кое го полага 
испитот. 

 
Член 16 

(1) Испитот за стекнување на звање овластен држа-
вен ревизор се полага пред комисија.  

(2) Комисијата ја формира главниот државен реви-
зор по потреба.  

(3) Комисијата е составена од пет члена од кои трој-
ца се овластени државни ревизори и двајца се експерти 
од областа на ревизијата. 

  
Член 17 

(1) Испитот се полага според програма за полагање 
на испит за стекнување на звање овластен државен ре-
визор. 

(2) На лицето кое ќе го положи испитот од ставот 
(1) на овој член главниот државен ревизор му издава 
уверение за овластен државен ревизор. 

 
IV. ВРШЕЊЕ НА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

 
Член 18 

(1) Државната ревизија се врши согласно со реви-
зорски стандарди на Меѓународната организација на 
врховните ревизорски институции (ИНТОСАИ) и пра-
вилата утврдени со Кодексот на етика на ИНТОСАИ, 
кои ги објавува министерот за финансии во "Службен 
весник на Република Македонија". 

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

 
Член 19 

Државната ревизија, во смисла на овој закон, опфаќа: 
1) испитување на документите, исправите и изве-

штаите, сметководствените и финансиските постапки, 
електронските податоци и информационите системи и 
други евиденции од аспект на тоа дали финансиските 
извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финан-
сиската состојба и резултатот на финансиските актив-
ности во согласност со прифатените сметководствени 
начела и сметководствени стандарди;           

2) испитување и оцена на извештаите на извршена-
та интерна контрола и јавна внатрешна финансиска 
контрола, испитување и оцена на системот на финанси-
ски менаџмент и контрола; 

3) испитување на финансиските трансакции кои 
претставуваат јавни приходи и јавни расходи во смисла 
на законско и наменско користење на средства; 

4) давање оцена за користење на средствата од ас-
пект на постигнатата економичност, ефикасност и ефе-
ктивност и  

5) давање оцена за преземените мерки од страна на 
субјектите предмет на ревизија, во врска со утврдените 
состојби и дадените препораки содржани во конечниот 
ревизорски извештај. 

 
Член 20 

(1) Државната ревизија ја врши овластен државен 
ревизор и државен ревизор, вработени во Државниот 
завод за ревизија. 

(2) Овластениот државен ревизор и државниот ре-
визор се должни државната ревизија да ја вршат сог-
ласно со членот 18 став (1) од овој закон. 

(3) Овластениот државен ревизор е стручно лице 
кое поседува уверение за овластен државен ревизор и 
ги исполнува  другите услови пропишани со овој за-
кон. 

(4) Овластениот државен ревизор ја врши ревизија-
та тимски, во екипи составени од државни ревизори. 
Во случај на спреченост на некој од државните ревизо-
ри, задолжително во екипата се определува негова за-
мена. 

(5) Државниот ревизор е стручно лице вработено во 
Државниот завод за ревизија, кое непосредно ги извр-
шува задачите наведени во членот 19 од овој закон, ги 
исполнува условите од членот 14 точки 1, 2 и 4 на овој 
закон и извршува работи на ревизија под надзор на ов-
ластен државен ревизор. 

(6) Овластениот државен ревизор и државниот ре-
визор имаат легитимација со која се докажува нивното 
службено својство и при вршење на ревизијата се 
должни да ја покажат.  
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(7) Овластениот државен ревизор и државниот ре-
визор не смеат да бидат членови во органи на политич-
ка партија, како и членови на управен одбор, надзорен 
одбор или кој било друг орган кај друг субјект.  

 
Член 21 

Овластениот државен ревизор и државниот ревизор 
не смеат да вршат ревизија доколку: 

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

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

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

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

 
Член 22 

(1) Државната ревизија се врши на Собранието на 
Република Македонија, Претседателот на Република 
Македонија, Буџетот на Република Македонија и буџе-
тите на општините, буџетските корисници, единките 
корисници, јавните претпријатија, трговските друштва 
во кои државата е доминантен акционер, агенциите и 
другите институции основани со закон, другите инсти-
туции финансирани со јавни средства, Народната банка 
на Република Македонија, политичките партии финан-
сирани со средства од Буџетот, на корисници на средс-
тва од Европската унија (освен на системот за импле-
ментација, раководење и контрола на инструментот за 
претпристапна помош во Република Македонија) и на 
корисници на средства од други меѓународни институ-
ции (во натамошниот текст: субјект на ревизија). 

(2) Државната ревизија по потреба се врши и кај суб-
јекти кои не се опфатени со ставот (1) на овој член, а кои 
се поврзани со субјектите предмет на ревизија, имаат 
економски, финансиски или друг вид интерес и кои ко-
ристат средства кои претставуваат јавни расходи. 

 
Член 23 

(1) Државната ревизија задолжително еднаш го-
дишно се врши на Буџетот на Република Македонија и 
на буџетите на фондовите, а на другите субјекти на ре-
визија од членот 22 на овој закон се врши во рокови 
утврдени со годишната програма за работа на Држав-
ниот завод за ревизија. 

(2) Државниот завод за ревизија ја доставува го-
дишната програма за работа до Собранието на Репуб-
лика Македонија најдоцна до декември тековната годи-
на за наредната година, заради информирање. 

 
Член 24 

(1) Државниот завод за ревизија може, пред да при-
стапи кон извршување на ревизијата, да побара од суб-
јектот на ревизија да ги обезбеди сите информации кои 
се потребни за вршење на ревизијата вклучувајќи доку-
менти, податоци или други информации кои се неоп-
ходни за планирањето и извршувањето на ревизијата. 

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

Член 25 
(1) При вршење на државната ревизија овластениот 

државен ревизор и државниот ревизор имаат слободен 
пристап во службените простории и имотот на субјектот 
на ревизија, право на увид во книгите, обрасците и дру-
гата документација, електронските податоци и информа-
ционите системи, како и право да бараат објаснувања од 
претставниците на субјектот на  ревизија за сите праша-
ња кои се од значење за вршење на ревизијата. 

(2) Законскиот застапник на субјектот на ревизија е 
должен на овластениот државен ревизор и државниот 
ревизор да му ја стави на располагање и да му обезбеди 
копии од потребната документација, исправите, изве-
штаите и други евиденции и да му даде други информа-
ции неопходни за спроведување на државната ревизија. 

(3) Субјектот на ревизија не смее да го ограничи 
обемот на испитувањата или да оневозможи примена 
на одредени ревизорски постапки. Државниот завод за 
ревизија е должен на соодветен начин тоа да го истакне 
во извештајот, во согласност со стандардите на ревизи-
јата и веднаш да го извести надлежниот орган кој врши 
надзор над субјектот. 

 
Член 26 

(1) Документите кои имаат ознака на класифицира-
на информација, законскиот застапник на субјектот на 
ревизија е должен на овластениот државен ревизор, од-
носно на државниот ревизор да ги стави на располага-
ње на начин утврден со закон.  

(2) Овластениот државен ревизор и државниот ре-
визор се должни со класифицираните информации да 
постапуваат во согласност со одредбите од Законот за 
класифицирани информации. 

(3) Овластениот државен ревизор и државниот ре-
визор не смеат да ги користат сознанијата до кои дош-
ле при вршењето на државната ревизија за стекнување 
на имотна или друга корист за себе или друг субјект. 

(4) Одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член се 
однесуваат и за стручните лица кои се ангажирани над-
вор од Државниот завод за ревизија. 

          
Член 27 

Државниот завод за ревизија при вршење на реви-
зијата може да ангажира стручни лица и експерти од 
областа на ревизијата.  

 
Член  28 

Овластениот државен ревизор и државниот ревизор 
не можат да бидат повикани на одговорност за дадено-
то мислење во врска со извршувањето на службените 
овластувања. 

 
Член 29 

За податоците и сознанијата до кои доаѓа овласте-
ниот државен ревизор, односно државниот ревизор при 
вршењето на државната ревизија, а кои се од посебен 
интерес за Република Македонија и претставуваат кла-
сифицирани информации, овластениот државен реви-
зор изготвува посебен ревизорски извештај согласно со 
Законот за класифицирани информации. 

 
V. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
КОНЕЧЕН РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
Член 30 

(1) По извршената ревизија овластениот државен 
ревизор изготвува нацрт- ревизорски извештај кој се 
доставува до законскиот застапник на субјектот на ре-
визија и  до лицето кое било одговорно на субјектот на 
ревизија во периодот за кој е вршена ревизијата. 
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(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на нацрт-
извештајот, лицата од ставот (1) на овој член можат да 
поднесат забелешки до Државниот завод за ревизија. 

(3) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член 
овластениот државен ревизор изготвува конечен реви-
зортски извештај. 

(4) Извештаите од ставовите (1) и (3) на овој член 
задолжително треба да бидат потпишани од најмалку 
тројца ревизори. 

 
Член 31 

(1) Главниот државен ревизор е должен извештаите 
од членот 30 на овој закон да ги достави до законскиот 
застапник на субјектот на ревизија, до лицето кое било 
одговорно на субјектот на ревизија во периодот за кој е 
вршена ревизијата и до органите надлежни за надзор и 
контрола на работењето на субјектот кај кој е извршена 
ревизијата. 

(2) Главниот државен ревизор на интернет (веб) 
страницата на Државниот завод за ревизија ги објавува 
конечните ревизорски извештаи и забелешките подне-
сени од лицата  од членот 30 став (1) на овој закон. 

 
Член 32 

Законскиот застапник на субјектот на ревизија е 
должен да го извести Државниот завод за ревизија и 
органот надлежен за надзор и контрола за преземените 
мерки во врска со наодите и препораките во ревизор-
ските извештаи, во рок од 90 дена од приемот на ко-
нечниот извештај. 

 
VI. ИЗВЕШТАИ 

 
Член 33 

(1) Државниот завод за ревизија изготвува годишен 
извештај за извршените ревизии и за работата на Др-
жавниот завод за ревизија. 

(2) Државниот завод за ревизија до Собранието на 
Република Македонија го доставува на разгледување  
извештајот од ставот (1) на овој член најдоцна до 30 ју-
ни во тековната година за претходната година. 

(3) Собранието на Република Македонија го разгле-
дува извештајот од ставот (1) на овој член  и по истиот 
усвојува заклучоци. 

(4) Конечните ревизорски извештаи од членот 30 
став (3) на овој закон се доставуваат до Собранието на 
Република Македонија. 
  

Член 34 
Државниот завод за ревизија по истекот на секоја 

фискална година, а пред усвојувањето на завршната 
сметка на Буџетот на Република Македонија, изготвува  
ревизорски извештај за Буџетот на Република Македо-
нија и го доставува до Собранието на Република Маке-
донија. 

  
VII. СОРАБОТКА 

 
Член 35 

Доколку овластениот државен ревизор при ревизија 
оцени дека субјектот на ревизија сторил прекршок или 
кривично дело е должен веднаш да ги извести надлеж-
ните органи.  

 
Член 36 

Субјектите кои водат административни евиденции, 
регистри и бази на податоци и носителите на платниот 
промет се должни податоците за субјектите кои се 
предмет на државна ревизија на овластениот државен 
ревизор да му ги достават на начин утврден со закон. 

Член 37 
Државниот завод за ревизија соработува со меѓуна-

родните организации на врховните ревизорски инсти-
туции и со врховни ревизорски институции на други 
земји во извршување на државната ревизија. 

 
VIII. РЕВИЗИЈА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНИ-

ОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 
 

Член 38 
(1) Ревизија на работењето на Државниот завод за 

ревизија врши друштво за ревизија, кое има дозвола за 
работа за вршење на работи на ревизија согласно со За-
конот за ревизија. 

(2) Изборот на друштвото за ревизија го врши Со-
бранието на Република Македонија врз основа на прет-
ходно спроведена постапка согласно со Законот за јав-
ните набавки. 

(3) Надоместокот за извршената ревизија паѓа на 
товар на Државниот завод за ревизија. 

(4) Друштвото за ревизија има пристап до целокуп-
ната сметководствена евиденција на Државниот завод 
за ревизија.  

(5) Извештајот од извршената ревизија се доставува 
до Собранието на Република Македонија и до  Држав-
ниот завод за ревизија најдоцна до 30 јуни тековната 
година. 

(6) Собранието на Република Македонија го разгле-
дува извештајот од извршената ревизија на друштвото 
за ревизија заедно со извештајот од членот 33 став (1) 
на овој закон. 

 
IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 39 

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

1) не ја стави на располагање на овластениот држа-
вен ревизор, односно државниот ревизор потребната 
документација, исправи, извештаи и други информа-
ции заради вршење на државната ревизија (член 25 
став (2)) и  

2) субјектот на ревизија на ревизорот му го ограни-
чи обемот на испитувањата или ќе му оневозможи при-
мена на одредени ревизорски постапки (член 25 став 
(3)). 

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

  
Член 40 

Глоба во износ од  500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко 
лице - овластен државен ревизор, односно државен ре-
визор, ако државната ревизија не ја врши согласно со 
членот 20 став (2) од овој закон.   

 
Член 41 

Пред поднесување на барање за поведување на пре-
кршочна постапка пред надлежен суд, на сторителот на 
прекршокот ќе му се понуди порамнување согласно со 
Законот за прекршоците. 
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X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 42 
(1) Главниот државен ревизор, во рок од три месеци 

од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги до-
несе прописите предвидени со овој закон. 

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

                                                     
Член 43 

Главниот државен ревизор избран пред влегување-
то во сила на овој закон продолжува да ја извршува 
функцијата до истекот на мандатот за кој е избран. 

 
Член 44 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
станува да важи Законот за државната ревизија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/97, 
70/2001, 31/2003, 19/2004, 73/2004, 70/2006 и 133/2007).  

 
Член 45 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR REVIZION SHTETËROR 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen kushtet dhe mënyra e 
realizimit të revizionit shtetëror, si dhe organizimi dhe 
kompetencat e Entit Shtetëror për Revizion. 

 
Neni 2 

Nocione të veçanta të përdorura në këtë ligj, e kanë 
kuptimin si vijojnë: 

1. Të hyra janë tatimet dhe pagesat tjera të 
detyrueshme të përcaktuara me ligj, të ardhurat të cilat 
dalin nga pronësia (kamata, dividenda, qiraja dhe të 
ngjashme), kompensimet për të mirat ose shërbimet e 
dhëna, dhuratat, donacionet, subvencionet dhe transferet; 

2. Të hyra publike dhe të ardhura tjera janë mjetet 
financiare të cilat në baza të ndryshme grumbullohen dhe 
arkëtohen për financim të shpenzimeve publike; 

3. Të dala publike dhe shpenzime tjera janë të gjitha 
pagesat, shpenzimet dhe detyrimet e kryera për ushtrimin e 
funksionit ose veprimtarisë së subjektit lëndë e revizionit; 

4. Buxhet themelor është plani vjetor i të hyrave dhe 
të ardhurave dhe mjeteve tjera, të miratuara me buxhetin 
për financim të funksioneve themelore të shfrytëzuesve 
buxhetorë;  

5. Shfrytëzues buxhetorë janë shfrytëzuesit e vijës së 
parë nga sfera e pushtetit ligjvënës, ekzekutiv dhe 
gjyqësor, fondet, shfrytëzuesit e buxhetit të komunave dhe 
shfrytëzuesit e themeluar me ligj, të cilëve u është ngarkuar 
kryerja e autorizimeve publike;  

6. Shfrytëzues individë janë shfytëzuesit e vijës së 
dytë të cilët financohen nëpërmjet shfrytëzuesit përkatës 
buxhetor; 

7. Ekonomizimi nënkupton realizim të ndonjë 
funksioni ose veprimtarie me shpenzime më të vogla të 
mundshme;   

8. Efikasiteti nënkupton nivel më të ulët të mundshëm 
të shpenzimeve në bazë të efekteve të realizuara; 

9. Efektiviteti nënkupton nivel më të lartë të 
mundshëm të realizimit të efekteve programore;  

10. Shfrytëzim ligjor i mjeteve është  shfrytëzimi i 
mjeteve me të cilat disponon subjekti si lëndë e revizionit 
në pajtim me aktet ligjore, nënligjore dhe interne; 

11. Shfytëzim i dedikuar i mjeteve është shfrytëzimi i 
mjeteve në pajtim me dedikimin e përcaktuar në buxhet, 
përkatësisht planin financiar të subjektit si lëndë e 
revizionit; 

12. Revizion i harmonizimit/rregullshmërisë është 
procedura e përcaktimit dhe vlerësimit të harmonizimit të 
punës së subjektit me ligjet, aktet nënligjore dhe aktet interne; 

13. Revizion i suksesit është vlerësimi për 
ekonomizimin, efikasitetin dhe efektivitetin e punës dhe 
shfrytëzimit të mjeteve në sferën e përcaktuar të 
aktiviteteve ose programeve;   

14. Revizion financiar është kontrolli i saktësisë dhe 
kompletimit të evidencës së kontabilitetit dhe raporteve 
financiare; 

15. Rreziku paraqet mundësi ose probabilitet se do të 
ndodh ndonjë ngjarje e cila do të ndikojë negativisht në 
arritjen e qëllimeve; 

16. Materialja paraqet vlerësim të njoftimit për 
ekzistimin e ndonjë dukurie/informate dhe probabiliteti, 
anashkalimi ose paraqitja e gabuar e saj  që të ndikojë te 
shfrytëzuesi i raporteve financiare ose në raportin e 
revizionit të suksesit dhe  

17. Rekomandime janë propozimet për marrjen e 
masave dhe aktiviteteve për përmirësimin e udhëheqjes dhe 
punës së subjektit si lëndë e revizionit.  

  
II. ENTI SHTETËROR PËR REVIZION 

 
Neni 3 

(1) Punët e revizionit shtetëror i kryen Enti Shtetëror 
për Revizion. 

(2) Enti Shtetëror për Revizion është organ shtetëror i 
Republikës së Maqedonisë. 

(3) Enti Shtetëror për Revizion ka cilësi të personit 
juridik. 

(4) Enti Shtetëror për Revizion është i pavarur në 
punën e vet. 

(5) Selia e Entit Shtetëror për Revizion është në Shkup. 
 

Neni 4 
(1) Me Entin Shtetëror për Revizion udhëheq revizori 

kryesor shtetëror. 
(2) Revizori kryesor shtetëror ka zëvendës. 
(3) Revizorin kryesor shtetëror dhe zëvendësin i zgjedh 

dhe i shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë  
(4) Mandati i revizorit kryesor shtetëror dhe i 

zëvendësit të tij është  nëntë vjet pa  të drejtë të rizgjidhjes. 
(5) Revizori kryesor shtetëror  dhe zëvendësi i tij, 

betohen para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 
 

Neni 5 
Revizori kryesor shtetëror duhet t'i plotësojë kushtet në 

vijim: 
1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
2) të ketë arsim të lartë nga sfera e shkencave 

ekonomike ose juridike; 
3) të ketë së paku shtatë vjet përvojë në sferën e 

ekonomisë ose juridikut; 
4) të mos ushtrojë funkcion publik ose profesion tjetër, 

të mos jetë anëtar në organe të partisë politike, anëtar i 
këshillit drejtues, këshillit mbikëqyrës ose cilitdo organ 
tjetër te subjekti tjetër juridik dhe  
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5) të mos i jetë shqiptuar sanksion për kundërvajtje, 
përkatësisht dënim ndalim për ushtrimin e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 

 
Neni 6 

Mandati i revizorit kryesor shtetëror, pushon: 
1) me skadimin e mandatit; 
2) me kërkesë të vet; 
3) me plotësim të kushteve për pension; 
4) në rast të vdekjes dhe  
5) në rast të shkarkimit. 
 

Neni 7 
Revizori kryesor shtetëror shkarkohet kur: 
1) do të pushojë t'i plotësojë kushtet nga neni 5 i këtij 

ligji dhe  
2) nuk ka mundësi që t'i kryejë detyrat më shumë se 

gjashtë muaj për shkak të sëmundjes, ose shkaqe tjera të 
arsyeshme. 

 
Neni 8 

(1) Revizori kryesor shtetëror e prezanton dhe 
përfaqëson Entin Shtetëror për Revizion, siguron kryerje 
ligjore dhe efikase të punëve dhe detyrave, e udhëheq dhe e 
organizon punën e Entit Shtetëror për Revizion. 

(2) Revizori kryesor shtetëror e prezanton Entin 
Shtetëror për Revizion, para organizatave ndërkombëtare të 
institucioneve supreme të revizionit.  

 
Neni 9 

Revizori kryesor shtetëror i ka kompetencat në vijim : 
1) e propozon buxhetin e Entit Shtetëror për Revizion;  
2) e miraton Programin vjetor për punën e Entit 

Shtetëror për Revizion; 
3) i përcakton kriteret për vëllimin, subjektet dhe 

lëndën e revizionit shtetëror; 
4) e përcakton mënyrën e kryerjes së revizionit 

shtetëror; 
5) e përcakton formën dhe përmbajtjen e formularit të 

legjitimacionit, si dhe mënyrën e lëshimit dhe heqjes së të 
njëjtës; 

6) e miraton Programin për dhënien e provimit për 
marrjen e titullit revizor i autorizuar shtetëror; 

7) e përcakton lartësinë e shpenzimeve për dhënien e 
provimit për marrjen e titullit revizor i autorizuar shtetëror, 
në pajtim me shpenzimet reale  për realizimin e provimit 
për marrjen e titullit revizor i autorizuar shtetëror dhe për 
lëshimin e certifikatës për revizor të autorizuar shtetëror; 

8) e përcakton mënyrën e dhënies së provimit për 
marrjen e titullit revizor i autorizuar shtetëror; 

9) e përcakton formën dhe përmbajtjen e certifikatës 
për revizor të autorizuar shtetëror; 

10) miraton akte nënligjore për zbatimin e këtij ligji 
dhe të njëjtat i shpall në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë"; 

11) miraton akt për organizimin dhe punën e Entit 
Shtetëror për Revizion dhe akt për sistemimin e vendeve të 
punës në Entin Shtetëror për Revizion; 

12) vendos për të drejtat dhe obligimet e të punësuarve 
në Entin Shtetëror për Revizion, në pajtim me ligjin;  

13) miraton akt për mënyrën e mbajtjes të procedurës 
disiplinore në Entin Shtetëror për Revizion; 

14) formon komisione dhe grupe të tjera punuese në 
Entitn Shtetëror për Revizion; 

15) komunikon me mediet me qëllim  të informimit të 
publikut për punën e Entit Shtetëror për Revizion dhe 
rezultatet nga revizionet e realizuara dhe    

16) kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj. 
 

Neni 10 
(1) Revizori kryesor shtetëror në rast të mungesës së tij,  

e zëvendëson zëvendësi i tij.                                                                
(2) Zëvendësi nga paragrafi (1) i këtij neni, e 

zëvendëson revizorin kryesor shtetëror në rast të mungesës 
së tij për shkak të udhëtimit zyrtar, pushimit vjetor ose 
pushimit mjekësor, për punë dhe detyra pune të cilat do t’ia 
ngarkojë revizori kryesor shtetëror, përveç për punë dhe 
detyra pune të cilat janë në kompetencë ekskluzivisht të 
revizorit kryesor shtetëror në pajtim me ligjin. 

 
Neni 11 

Revizori kryesor shtetëror dhe zëvendësi nuk mund të 
thirren në përgjegjësi penale ose të arrestohen, për 
qëndrime, mendime dhe rekomandime të shprehura në 
lidhje me revizionet.  

 
Neni 12 

(1) Mjetet për punë të Entit Shtetëror për Revizion 
sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 

(2) Mjetet për punë të Entit Shtetëror për Revizion i 
përcakton Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me 
propozim të Entit për Revizion Shtetëror. 

(3) Buxheti i Entit Shtetëror për Revizion përgatitet në 
kuadër të limiteve të përcaktuara vjetore, në pajtim me 
strategjinë e përcaktuar fiskale dhe paraqet pjesë integrale 
të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.   

(4) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në mënyrë të 
veçantë e voton pjesën e dedikuar për Entin Shtetëror për 
Revizion, në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.  

 
Neni 13 

(1) Rroga e revizorit kryesor shtetëror dhe zëvendësit, 
përcaktohet në pajtim me rregullat për rroga të personave 
të emëruar dhe të zgjedhur.         

(2) Rrogën e revizorëve të autorizuar shtetërorë dhe 
revizorëve shtetërorë, e përcakton revizori kryesor 
shtetëror në kuadër të buxhetit të përcaktuar të Entit 
Shtetëror për Revizion. 

 
III.  PROCEDURA PËR MARRJEN E TITULLIT 

REVIZORI I AUTORIZUAR SHTETËROR 
 

Neni 14 
Për marrjen e titullit revizor i autorizuar shtetëror, 

personi duhet t'i plotësojë kushtet në vijim: 
1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
2) të ketë arsim të lartë në sferën e shkencave 

ekonomike, juridike, teknologjisë informatike ose arsim 
tjetër adekuat për kryerjen e revizionit; 

3) ta ketë dhënë provimin për marrjen e titullit revizor i 
autorizuar shtetëror ose të ketë certifikatë për revizor të 
autorizuar shtetëror dhe   

4) të japë deklaratë se në punë do t'i zbatojë rregullat e 
përcaktuara me Kodin e etikës të  INTOSAI-t.  

 
Neni 15 

(1) Provim për marrje të titullit revizor i autorizuar, 
mund të japë personi i cili ka së paku pesë vjet përvojë 
pune në punët e kontabilitetit ose financiare, përkatësisht 
tre vjet përvojë pune  në punët e revizionit dhe kontrollit. 
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(2) Shpenzimet e dhënies së provimit për revizor të 
autorizuar shtetëror, janë në llogari të personit i cili e jep 
provimin. 

 
Neni 16 

(1) Provimi për marrje të titullit revizor i autorizuar 
shtetëror, jepet para komisionit.  

(2) Komisionin e formon revizori kryesor shtetëror 
sipas nevojës.  

(3) Komisioni përbëhet prej pesë anëtarëve, nga të cilët 
tre janë revizorë të autorizuar shtetërorë dhe dy janë 
ekspertë nga sfera e revizionit.  

  
Neni 17 

(1) Provimi jepet sipas programit për dhënien e 
provimit për marrje të titullit revizor i autorizuar shtetëror.  

(2) Personit i cili do ta japë provimin nga paragrafi (1) i 
këtij neni, revizori kryesor shtetëror i jep certifikatë për 
revizor të autorizuar shtetëror. 

  
IV. KRYERJA E REVIZIONIT SHTETËROR 

 
Neni 18 

(1) Revizioni shtetëror kryhet në pajtim me standardet 
e revizionit  të Organizatës Ndërkombëtare  të 
Institucioneve Supreme të Revizionit (INTOSAI) dhe 
rregullat e përcaktuara me Kodeksin e etikës të INTOSAI-
t, të cilat i publikon ministri i Financave në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

(2) Enti Shtetëror për Revizion kryen revizion të 
rregullshmërisë dhe revizion të suksesit. 

 
Neni 19 

Revizioni shtetëror sipas këtij ligji, i përfshin:  
1) analizën e dokumenteve, dokumenteve personale 

dhe raporteve, procedurave të kontabilitetit dhe financiare, 
të dhënave elektronike dhe sistemeve informative dhe 
evidencave tjera,  në aspekt të asaj nëse raportet financiare 
në mënyrë të vërtetë dhe  objektive e shprehin gjendjen 
financiare  dhe rezultatin e aktiviteteve financiare, në 
pajtim me parimet e pranuara të  kontabilitetit dhe 
standardeve të kontabiliteti;            

2) analizën dhe vlerësimin e raporteve nga kontrolli i 
kryer ibrendshëm dhe kontrolli i brendshëm financiar 
publik, hulumtimin dhe vlerësimin e sistemit të 
menaxhimit dhe kontrolli financiar;   

3) analizën e transaksioneve financiare të cilat 
paraqesin të hyra publike dhe të dala publike, në aspekt të 
shfrytëzimit ligjor dhe të dedikuar të mjeteve; 

4) dhënien e vlerësimit për shfrytëzim të mjeteve nga 
aspekti i ekonomizimit, efikasitetit dhe efektivitetit të 
arritur dhe   

5) dhënien e  notës për masat e ndërmarra nga ana e 
subjekteve si lëndë të revizionit, lidhur me gjendjet e 
vërtetuara dhe rekomandimet e dhëna të përmbajtura në 
raportin përfundimtar të revizionit. 

 
Neni 20 

(1) Revizionin shtetëror e realizon revizori i autorizuar 
shtetëror, dhe revizori shtetëror, të punësuar në Entin 
Shtetëror për Revizion. 

(2) Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror 
obligohen që revizionin shtetëror ta kryejnë në pajtim me 
nenin 18, paragrafi (1) të këtij ligji. 

(3) Revizori i autorizuar shtetëror është person 
profesional i cili posedon certifikatë për revizor të 
autorizuar shtetëror dhe i plotëson kushtet tjera të 
përcaktuara me këtë ligj.  

(4) Revizori i autorizuar shtetëror e kryen revizionin në 
mënyrë ekipore, në grupe të përbëra nga revizorë shtetërorë. 
Në rast të pengesës së ndonjërit nga revizorët shtetërorë, 
detyrimisht në ekip përcaktohet zëvendësimi i tij. 

(5) Revizori shtetëror është person profesional i 
punësuar në Entin Shtetëror për Revizion, i cili në mënyrë 
të drejtpërdrejtë i kryen detyrat e përmendura në nenin 19 
të këtij ligji, i plotëson kushtet nga neni 14 pikat 1, 2, dhe 4 
të këtij ligji dhe kryen punë të revizionit nën mkikëqyrjen e 
revizionit të me mbikëqyrje të revizorit të autorizuar 
shtetëror. 

(6) Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror 
kanë legjitimacion me të cilin dëshmohet cilësia e tyre 
zyrtare dhe gjatë realizimit të revizionit janë të detyruar që 
ta tregojnë.  

(7) Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëro,  
nuk guxojnë të jenë anëtarë në organet e partsë politike si 
dhe anëtarë të këshillit drejtues, këshillit mbikëqyrës ose 
cilitdo organ tjetër në subjekt tjetër.  

 
Neni 21 

Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror, 
nuk guxojnë të kryejnë revizion, nëse: 

1) paraprakisht kanë qenë në marrëdhënie pune ose 
kanë qenë përfaqësues ligjor të subjektit  të revizionit, së 
paku pesë vjet para kryerjes së revizionit; 

2) kanë marrë pjesë në udhëheqjen e librave afariste 
ose e kanë përpiluar llogarinë vjetore dhe raportet 
financiare të subjektit të revizionit, së paku pesë vjet para 
kryerjes së revizionit;   

3) janë bashkëshortë ose janë në bashkësi jashtëmartesore, 
lidhje gjaku në vijë të parë deri në shkallën e tretë të 
farefisnisë, me pronarin ose përfaqësuesin ligjor të subjektit në 
revizionit dhe  

4) janë themelues, aksionarë ose bashkëpronarë te 
subjekti i revizionit. 

 
Neni 22 

(1) Revizioni shtetëror kryhet te Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë, Kryetari i Republikës së Maqedonisë, 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe buxhetet të 
komunave, shfrytëzuesit buxhetorë, shfrytëzuesit individë, 
ndërmarrjet publike, shoqëritë tregtare në të cilat shteti 
është aksionar dominues, agjencitë dhe institucionet tjera të 
themeluara me ligj, institucionet tjera të financuara me 
mjete publike, Banka Popullore e Republikës së 
Maqedonisë, partitë politike të financuara me mjete nga 
Buxheti, shfrytëzuesit e mjeteve nga Bashkimi Evropian 
(përveç sistemit për implementim, udhëheqje dhe kontroll 
të instrumentit për ndihmë paraaderuese në Republikën e 
Maqedonisë) dhe shfrytëzuesit e mjeteve nga institucionet 
tjera ndërkombëtare (në tekstin e mëtejmë: subjekti i 
revizionit). 

(2) Revizioni shtetëror sipas nevojës kryhet edhe te 
subjektet të cilat nuk janë të përfshira me paragrafin (1) të 
këtij neni, por të cilat janë të lidhura me subjektet si lëndë e 
revizionit, kanë interes ekonomik, financiar ose lloj tjetër 
të interesit dhe të cilët shfrytëzojnë mjete të cilat paraqesin 
të dala publike. 

 
Neni 23 

(1) Revizioni shtetëror detyrimisht kryhet një herë në 
vit në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë dhe në 
buxhetin e fondeve, kurse në subjektet tjera të revizionit 
nga neni 22 të këtij ligji, realizohet me afate të përcaktuara 
në Programin vjetor të Entit Shtetëror për Revizion. 
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(2) Enti Shtetëror për Revizion ia dorëzon Programin 
vjetor për punë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, më 
së voni deri në dhjetor të vitit rrjedhës për vitin e 
ardhshëm, për informim.  

 
Neni 24 

(1) Enti Shtetëror për Revizion mundet para se t'i qaset 
realizimit të revizionit, të kërkojë nga subjekti i revizionit 
t'i sigurojë të gjitha informatat të cilat janë të nevojshme 
për realizimin e revizionit duke përfshirë dokumente, të 
dhëna ose informata tjera, të cilat janë të domosdoshme për 
planifikimin dhe realizimin e revizionit. 

(2) Subjekti i revizionit obligohet që t'i sigurojë 
informatat e kërkuara nga paragrafi (1) i këtij neni, në afat 
prej pesë ditësh pune nga dita e parashtrimit të kërkesës. 

 
Neni 25 

(1) Gjatë kryerjes së revizionit shtetëror, revizori i 
autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror, kanë qasje të lirë 
te lokalet zyrtare dhe prona e subjektit të revizionit, të 
drejtë kontrolli te librat, formularët dhe dokumentacioni 
tjetër, të dhënat elektronike dhe sistemet informative si dhe 
të drejtë që të kërkojnë sqarime nga përfaqësuesit e 
subjektit të revizionit për të gjitha çështjet që cilat janë me 
rëndësi për kryerje të revizionit. 

(2) Përfaqësuesi ligjor i subjektit të revizionit obligohet 
që revizorit të autorizuar shtetëror dhe revizorit shtetëror, 
t'ia paraqesë në dispozicion dhe t'i sigurojë kopje nga 
dokumentacioni i nevojshëm, dokumentet personale, 
raportet dhe evidencat tjera dhe t'i japë informata tjera të 
domosdoshme për realizimin e revizionit shtetëror. 

(3) Subjekti i revizionit  nuk guxon që ta kufizojë 
vëllimin e  hulumtimeve ose ta pamundësojë zbatimin e 
procedurave të caktuara të revizionit. Enti Shtetëror për 
Revizion obligohet që në mënyrë adekuate ta theksojë  këtë 
në raport, në pajtim me standardet e revizionit dhe 
menjëherë ta njoftojë organin kompetent i cili e kryen 
mbikëqyrjen e subjektit.   

 
Neni 26 

(1) Dokumentet të cilat e kanë shenjën e informatës së 
klasifikuar, përfaqësuesi ligjor i subjektit të revizionit 
obligohet që revizorit të autorizuar shtetëror, përkatësisht 
revizorit shtetëror t’ia paraqesë në dispozicion në mënyrë 
të përcaktuar me ligj.  

(2) Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror 
obligohen që me informatat e klasifikuara, të veprojnë në 
pajtim me dispozitat e Ligjit për informata të klasifikuara. 

(3) Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori 
shtetëror, nuk guxojnë që t'i përdorin njohuritë të cilat i 
kanë mësuar gjatë kryerjes së revizionit shtetëror, për 
fitimin e dobisë pronësore ose dobisë tjetër për vete ose 
subjekt tjetër. 

(4) Dispozitat nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, 
kanë të bëjnë edhe me personat profesionalë të cilët janë të 
angazhuar jashtë Entit Shtetëror për Revizion.  

          
Neni 27 

Enti Shtetëror për Revizion gjatë kryerjes së revizionit, 
mund të angazhojë persona profesionalë dhe ekspertë nga 
sfera e revizionit.  

 
Neni 28 

Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror 
nuk mund të thirren në përgjegjësi për mendimin e dhënë 
në lidhje me realizimin e autorizimeve zyrtare.  

Neni 29 
Për të dhënat dhe njohuritë të cilat i mëson revizori i 

autorizuar shtetëror, përkatësisht revizori shtetëror gjatë 
kryerjes së revizionit shtetëror, e të cilat janë më interes të 
veçantë për Republikën e Maqedonisë dhe paraqesin 
informata të klasifikuara, revizori i autorizuar shtetëror 
përgatit raport të posaçëm të revizorit, në pajtim me Ligjin 
për informata të klasifikuara.  

 
V. PROCEDURA PËR MIRATIMIN E RAPORTIT 

PËRFUNDIMTAR TË REVIZORIT 
 

Neni 30 
(1) Pas realizimit të revizionit, revizori i autorizuar 

shtetëror përgatit projektraport të revizionit i cili i 
dorëzohet përfaqësuesit ligjor të subjektit të revizionit dhe  
personit i cili ka qenë përgjegjës i subjektit të revizionit, në 
periudhën për të cilën është kryer revizioni.  

(2) Në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
projektraportit, personat nga paragrafi (1) i këtij neni, 
mund të paraqesin vërejtje te Enti Shtetëror për Revizion. 

(3) Pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni, 
revizori i autorizuar shtetëror përpilon raport përfundimtar 
të revizorit. 

(4) Raportet nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni, 
detyrimisht duhet të nënshkruhen nga së paku nga tre 
revizorë.  

 
Neni 31 

(1) Revizori kryesor shtetëror obligohet që raportet nga 
neni 30 i këtij ligji, t'ia dorëzojë përfaqësuesit ligjor të 
subjektit të revizionit, personit i cili ka qenë përgjegjës i 
subjektit të revizionit në periudhën për të cilën është kryer 
revizioni dhe organevt kompetente për mbikëqyrje dhe 
kontroll të punës së subjektit te i cili është kryer revizioni. 

(2) Revizori kryesor shtetëror në internet (ueb) faqen e 
Entit Shtetëror për Revizion, i publikon raportet 
përfundimtare të revizionit dhe vërejtjet  e parashtruara nga 
personat nga neni 30 paragrafi (1) i këtij ligji. 

 
Neni 32 

Përfaqësuesi ligjor i subjektit të revizionit obligohet që 
ta njoftojë Entin Shtetëror për Revizion dhe organin 
kompetent për mbikëqyrje dhe kontroll për masat e 
ndërmarra në lidhje me konstatimet dhe rekomandimet në 
raportin e revizorit, në afat prej 90 ditësh nga pranimi i 
raportit përfundimtar. 

 
VI. RAPORTET 

 
Neni 33 

(1) Enti Shtëtëror për Revizion përpilon Raport vjetor 
për revizionet e realizuara dhe për punën e Entit Shtetëror 
për Revizion. 

(2) Enti Shtetëror për Revizion Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë ia dorëzon për shqyrtim raportin nga 
paragrafi (1) i këtij neni, më së voni deri më 30 qershor në 
vitin rrjedhës për vitin paraprak. 

(3) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e shqyrton 
raportin nga paragrafi (1) i këtij neni dhe për të njëjtin 
miraton konkluzione. 

(4) Raportet përfundimtare të revizionit nga neni 30 
paragrafi (3) i këtij ligji, i dorëzohen Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë.    
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Neni 34 
Enti Shtetëror për Revizion pas skadimit të çdo viti 

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

 
VII. BASHKPUNIMI 

 
Neni 35 

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

 
Neni 36 

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

 
Neni 37 

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

 
VIII. REVIZIONI I PUNËS SË  ENTIT SHTETËROR 

PËR REVIZON 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
IX. DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE 

 
Neni 39 

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

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

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

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

  
Neni 40 

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

 
Neni 41 

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

 
X. DISPOZITA KALIMTARE DHE  

PËRFUNDIMTARE 
 

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

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

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

                                                         
Neni 43 

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

 
Neni 44 

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

 
Neni 45 

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

__________ 
1179. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА 
НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА  

ПОМОШ (ИПА) 
 

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

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

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

 Скопје                            Ѓорге Иванов,с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
I .ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

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

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
II. РЕВИЗОРСКО ТЕЛО 

 
Член 3 

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

 (2 ) Седиштето на Ревизорското тело е во Скопје. 
  

Член 4 
(1)  Со Ревизорското тело раководи главен ревизор 

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

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

меникот е девет години без право на повторен избор. 
 

Член 5 
Главниот ревизор за ИПА и заменикот треба да ги 

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

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

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

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

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

 
Член 6 

Мандатот на главниот ревизор за ИПА и заменикот  
престанува: 

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

Член 7 
Главниот ревизор за ИПА и заменикот  се разрешу-

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

нот 5 на овој закон и 
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2) не се во можност да ги извршуваат задачите по-
долго од шест месеци заради болест или други оправ-
дани причини. 

  
Член 8 

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

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

 
Член 9 

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

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

ИПА; 
4) ги поднесува ревизорските  извештаи и мислења 

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

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

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

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

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

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

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

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

12) врши и други работи утврдени со овој закон. 
 

Член 10 
Заменикот го заменува главниот ревизор за ИПА во 

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

 
Член 11 

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

 
Член 12 

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

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

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

 
Член 13 

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

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

 
Член 14 

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

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

 
III. РЕВИЗОРИ НА ИПА 

 
Член 15 

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

 
Член 16 

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

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

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

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

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

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

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

 
Член 17 

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

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

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

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

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

 
 IV. ВРШЕЊЕ НА РЕВИЗИЈА НА ИПА 
 

Член 18 
Ревизорското тело врши ревизија на ИПА согласно 

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

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

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

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

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

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

визија). 
 

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

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

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

 
Член 21 

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

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

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

 
Член 22 

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

 
Член 23 

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

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

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

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

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

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

 
V.  ГОДИШЕН РАБОТЕН ПЛАН ЗА РЕВИЗИЈА, 

РЕВИЗОРСКИ  ИЗВЕШТАИ И МИСЛЕЊА 
 

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

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

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

 
Член 26 

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

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

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

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

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

 
Член 27 

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

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

  
VI. СОРАБОТКА 

 
Член 28 

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

   
Член 29 

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

 
Член 30 

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

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

 
VII. РЕВИЗИЈА НА РАБОТЕЊЕТО НА  

РЕВИЗОРСКОТО ТЕЛО 
 

Член 31 
(1) Ревизија на работењето на Ревизорското тело  

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

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

 
VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 32 

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

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

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

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

 
Член 33 

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

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

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

 
Член 34 

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

 
Член 35 

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

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

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

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

 
Член 37 

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

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

                                       
Член 38 

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

 
Член 39 

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



Стр. 16 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 мај 2010 
 

L I G J 
PËR REVIZIONIN E INSTRUMENTIT PËR 

NDIHMË PARAADERUESE (IPA) 
 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen lënda e revizionit, organizimi 

dhe kompetencat e Organit të Revizionit dhe mënyra e 
kryerjes së revizionit të instrumentit për ndihmë 
paraaderuese në Republikën e Maqedonisë. 

 
Neni 2 

Nocionet e veçanta të përdorura në këtë ligj, e kanë 
këtë domethënie: 

1. Instrument për ndihmë paraaderuese është 
ndihma paraaderuese financiare për periudhën 2007-2013, 
të cilën Unioni Evropian ua siguron vendeve kandidate dhe 
kandidatëve potencialë për anëtarësim në Unionin 
Evropian; 

2. Marrëveshje kornizë është marrëveshja e lidhur 
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
Komisionit të Bashkësive Evropiane, për rregullat e 
bashkëpunimit në lidhje me ndihmën financiare të 
Komisionit Evropian për Republikën e Maqedonisë, në 
kuadër të realizimit të ndihmës sipas instrumentit për 
ndihmë paraaderuese, të ratifikuar nga Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë dhe të publikuar në "Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë" numër 18/2008 (në 
tekstin e mëtejmë: Marrëveshja kornizë); 

3. Marrëveshje ndërmjet sektorëve është 
marrëveshja e lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë dhe Komisionit të Bashkësive Evropiane, për 
rregullat e bashkëpunimit në lidhje me ndihmën financiare 
të Komisionit Evropian për Republikën e Maqedonisë dhe 
realizimi i ndihmës sipas Komponentit pesë (IPARD) nga 
instrumenti për ndihmë paraaderuese, të ratifikuar nga 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe të publikuar në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" numër 
165/2008 (në tekstin e mëtejmë: Marrëveshja ndërmjet 
sektorëve); 

4. Organ i revizionit për revizionin e instrumentit 
për ndihmë paraaderuese është organi i themeluar sipas 
pikës 7 nga aneksi A i Marrëveshjes kornizë, si person 
juridik i mëvetësishëm dhe i pavarur i cili është funksional 
dhe i pavarur nga të gjithë pjesëmarrësit, në sistemet për 
menaxhim dhe kontroll me instrumentin për ndihmë 
paraaderuese; 

5. Subjekt i revizionit është çdo person juridik dhe 
fizik i cili shfrytëzon mjete nga instrumenti për ndihmë 
paraaderuese; 

6. Koordinator kompetent për akreditim është 
bartësi i funksionit publik i emëruar nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë i cili është përgjegjës për 
dhënien, përcjelljen dhe heqjen ose tërheqjen e 
përkohshme të akreditimit nga Koordinatori nacional për 
autorizim; 

7. Koordinator nacional për autorizim është bartësi i 
funksionit publik i emëruar nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë, i cili është përgjegjës për menaxhim financiar 
me mjetet e Unionit Evropian në Republikën e Maqedonisë 
dhe për funksionimin efektiv të sistemeve për menaxhim 
dhe kontroll në pajtim me instrumentin për ndihmë 
paraaderuese; 

8. Raport vjetor për aktivitetin e revizorit është 
raporti i Organit të Revizionit, i përgatitur sipas modelit të 
përcaktuar në Aneksin V të Marrëveshjes kornizë; 

9. Mendim vjetor i revizorit është mendimi i 
përgatitur nga Organi i Revizionit në bazë të modelit të 
përcaktuar në Aneksin G, të Marrëveshjes kornizë; 

10. Mendim vjetor i revizorit për llogaritë dhe 
ekstraktin e harxhimeve është mendimi i përgatitur në 
bazë të modelit të përcaktuar në Aneksin D të 
Marrëveshjes kornizë, të parashtruar nga Koordinatori 
nacional për autorizim të mjeteve nga instrumenti për 
ndihmë paraaderuese për zhvillim rural; 

11. Mendim i revizorit për ekstraktin përfundimtar 
të harxhimeve, është mendimi i përgatitur në bazë të 
modelit të përcaktuar në Aneksin D të Marrëveshjes 
kornizë, të parashtruar nga Koordinatori nacional për 
autorizim për mbylljen e programit ose pjesëve të 
programit dhe 

12. OLAF (European Anti-Fraud Office) është Zyra 
Evropiane për Parandalimin e Mashtrimit. 

 
II. ORGANI I REVIZIONIT 

 
Neni 3 

(1) Punët e revizionit të sistemit për implementimin, 
menaxhimin dhe kontrollin e instrumentit për ndihmë 
paraaderuese në Republikën e Maqedonisë (në tekstin e 
mëtejmë IPA), i kryen Organi i Revizionit për revizionin e 
instrumentit për ndihmë paraaderuese në Republikën e 
Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: Organi i Revizionit). 

(2)  Selia e Organit të Revizionit është në Shkup. 
 

Neni 4 
(1) Me Organin e Revizionit udhëheq revizori kryesor 

për IPA-n. 
(2) Revizori kryesor për IPA-n ka zëvendës. 
(3) Revizorin kryesor për IPA-n dhe zëvendësin, i 

emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë. 

(4) Mandati i revizorit kryesor për IPA-n dhe  
zëvendësit është nëntë vjet, pa të drejtë të rizgjedhjes. 

 
Neni 5 

Revizori kryesor për IPA-n dhe zëvendësi, duhet t'i 
plotësojnë kushtet si vijojnë: 

1) të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2) të kenë arsim të lartë nga sfera e shkencave 

ekonomike ose juridike; 
3) të kenë së paku shtatë vjet përvojë pune në sferën e 

ekonomisë ose drejtësisë; 
4) të mos kryejnë funksion ose profesion tjetër publik, 

të mos jenë anëtarë në organe të partisë politike, anëtarë të 
Këshillit Drejtues, Këshillit Mbikëqyrës ose cilitdo organ 
tjetër te subjekti tjetër juridik dhe 

5) të mos u është kumtuar sanksion për kundërvajtje, 
përkatësisht dënimi ndalim për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 

 
Neni 6 

Mandati i revizorit kryesor për IPA-n dhe zëvendësit, 
pushon: 

1) me skadimin e mandatit; 
2) me kërkesën e tij; 
3) me plotësimin e kushteve për pension; 
4) në rast të vdekjes dhe 
5) në rast të shkarkimit. 
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Neni 7 
Revizori kryesor për IPA-n dhe zëvendësi, shkarkohen kur: 
1) pushojnë t'i plotësojë kushtet nga neni 5 i këtij ligji 

dhe 
2) nuk kanë mundësi që t'i kryejnë detyrat më gjatë se 

gjashtë muaj për shkak të sëmundjes ose shkaqeve tjera të 
arsyeshme. 

 
Neni 8 

(1) Revizori kryesor për IPA-n, e paraqet dhe 
përfaqëson Organin e revizionit, siguron kryerje të 
ligjshme dhe efikase të punëve dhe detyrave, udhëheq dhe 
e organizon punën e Organit të revizionit. 

(2) Revizori kryesor për IPA-n dhe zëvendësi, janë 
personat e vetëm për kontakt me Komisionin Evropian për 
të gjitha çështjet e lidhura me revizionin e IPA-s. 

 
Neni 9 

Revizori kryesor për IPA-n, në kuadër të të drejtave 
dhe detyrave të veta të përcaktuara me këtë ligj, i kryen 
veçanërisht detyrat si vijojnë: 

1) e propozon buxhetin e Organit të Revizionit; 
2) e miraton planin vjetor për revizion; 
3) e përcakton mënyrën e kryerjes së revizionit të IPA-s; 
4) i parashtron raportet dhe mendimet e revizionit, në 

pajtim me nenin 26  paragrafi (1) i këtij ligji; 
5) i miraton aktet për zbatimin e këtij ligji; 
6) e përcakton formën dhe përmbajtjen e legjitimacionit 

zyrtar, si dhe mënyrën e dhënies dhe heqjes së të njëjtit; 
7) e miraton aktin për organizimin dhe punën e Organit 

të Revizionit dhe aktin e sistematizimit të vendeve të punës 
në Organin e revizionit; 

8) vendos për të drejtat dhe obligimet e të punësuarve 
në Organin e revizionit, në pajtim me ligjin; 

9) miraton akt për mënyrën e udhëheqjes së procedurës 
disiplinore në Organin e Revizionit; 

10) formon komisione dhe trupa tjerë punues, në 
kuadër të Organit të revizionit; 

11) komunikon me mediumet me qëllim të informimit 
të publikut për punën e Organit të Revizionit dhe 

12) kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj. 
 

Neni 10 
Zëvendësi e zëvendëson revizorin kryesor për IPA-n, 

në rast të pengesës ose mungesës së tij, me të gjitha 
autorizimet dhe përgjegjësitë e tij dhe kryen punë të cilat 
do t'ia ngarkojë revizori kryesor për IPA-n. 

 
Neni 11 

Revizori kryesor për IPA-n dhe zëvendësi, nuk mund të 
thirren në përgjegjësi penale ose të arrestohen, për 
qëndrimet, mendimet dhe rekomandimet e paraqitura në 
lidhje me punën. 

 
Neni 12 

(1) Mjetet për punën e Organit të Revizionit, sigurohen 
nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 

(2) Buxheti i Organit të Revizionit përgatitet në kuadër 
të limiteve të përcaktuara vjetore, në pajtim me strategjinë 
e përcaktuar fiskale dhe paraqet pjesë integrale të Buxhetit 
të Republikës së Maqedonisë. 

(3) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në mënyrë të 
veçantë e voton pjesën e dedikuar për Organin e 
Revizionit, në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 13 

(1) Rroga e revizorit kryesor për IPA-n dhe zëvendësit, 
përcaktohet në pajtim me dispozitat për rrogat e personave 
të emëruar dhe të zgjedhur. 

(2) Rrogën e revizorëve të IPA-s, e përcakton revizori 
kryesor për IPA-n, në kuadër të buxhetit të përcaktuar të 
Organit të Revizionit. 

 
Neni 14 

(1) Personat e punësuar në Entin Shtetëror për Revizion 
të sistemuar për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës 
në Organin e Revizionit, në pajtim me Ligjin për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror 
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
133/2007), do të vazhdojnë të punojnë në Organin e 
revizionit, me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

(2) Me pushimin e obligimeve të punës në Organin e 
Revizionit, me realizimin e IPA-s, personat nga paragrafi 
(1) i këtij neni transferohen me punë në Entin Shtetëror për 
Revizion dhe sistemohen në vendin përkatës të punës me 
titull të njëjtë. 

 
III. REVIZORËT E IPA-s 

 
Neni 15 

Punët e revizionit të IPA-s në Republikën e 
Maqedonisë, i kryejnë revizorët e instrumentit për ndihmë 
paraaderuese (në tekstin e mëtejmë: revizorët e IPA-s). 

 
Neni 16 

(1) Revizorët e IPA-s duhet t'i plotësojnë kushtet, si 
vijojnë: 

1) të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2) të kenë arsim të lartë nga sfera e shkencave 

ekonomike, juridike, teknologjisë informatike ose arsim 
tjetër përkatës dhe 

3) të deklarojnë se gjatë punës do t'i zbatojnë rregullat e 
përcaktuara me Kodeksin e etikës të standardeve për 
revizion të pranuara ndërkombëtarisht. 

(2) Revizorët e IPA-s kanë legjitimacion me të cilin 
dëshmohet cilësia e tyre zyrtare dhe gjatë kryerjes së 
revizionit obligohen që ta tregojnë. 

(3) Revizorët e IPA-s obligohen që revizionin e IPA-s 
ta kryejnë në pajtim me nenin 18 të këtij ligji. 

(4) Revizorët e IPA-s nuk mund të thirren në 
përgjegjësi, për mendimin e dhënë në lidhje me kryerjen e 
autorizimeve zyrtare. 

 
Neni 17 

Revizorët e IPA-s nuk guxojnë të kryejnë revizion, 
nëse: 

1) paraprakisht kanë qenë në marrëdhënie pune ose 
kanë qenë përfaqësues ligjorë të subjektit të revizionit, së 
paku pesë vjet para kryerjes së revizionit; 

2) kanë marrë pjesë në udhëheqjen e librave të punës 
ose e kanë përpiluar llogarinë vjetore dhe raportet 
financiare të subjektit të revizionit, së paku pesë vjet para 
kryerjes së revizionit; 

3) janë bashkëshortë ose janë në bashkësi 
jashtëmartesore, farefis nga gjaku në vijë të drejtë deri në 
shkallën e tretë të farefisnisë me pronarin ose 
përfaqësuesin ligjor të subjektit të revizionit dhe  

4) janë themelues, aksionarë ose bashkëpronarë në 
subjektin e revizionit. 

 
IV. KRYERJA E REVIZIONIT TË IPA-S 

 
Neni 18 

Organi i Revizionit kryen revizion të IPA-s, në pajtim 
me standardet ndërkombëtare për revizion. 
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Neni 19 
(1) Revizioni i IPA-s sipas dispozitave të Marrëveshjes 

kornizë dhe Marrëveshjes së sektorëve, dhe sipas këtij ligj i 
përfshin: 

1) verifikimin e funksionimit efektiv të sistemeve për 
udhëheqje dhe kontroll për IPA dhe 

2) verifikimin e vërtetësisë së informatave të 
kontabilitetit të dorëzuara nga institucionet kompetente në 
Republikën e Maqedonisë te Komisioni Evropian, gjatë 
udhëheqjes së decentralizuar me fondet e Unionit 
Evropian. 

(2) Puna e revizionit e përfshin revizionin e 
ekzemplarit adekuat të aktiviteteve ose të transaksioneve 
dhe kontrollin e procedurave. 

(3) Llojet e revizionit të IPA-s, janë: 
1) revizioni i sistemit IPA (revizion sistemor); 
2) revizioni i projekteve/programeve; 
3) revizioni financiar dhe 
4) revizioni i teknologjisë informatike (Revizioni TI). 
 

Neni 20 
(1) Organi i revizionit mundet që para se t'i qaset 

kryerjes së revizionit, të kërkojë nga subjekti i revizionit që 
t'i sigurojë të gjitha informatat të cilat janë të nevojshme 
për kryerjen e revizionit duke i përfshirë dokumentet, të 
dhënat ose informatat tjera të cilat janë të domosdoshme 
për planifikimin dhe kryerjen e revizionit. 

(2) Subjekti i revizionit obligohet që t'i sigurojë 
informatat e kërkuara nga paragrafi (1) i këtij neni, në afat 
prej pesë ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës. 

 
Neni 21 

(1) Gjatë kryerjes së revizionit, revizorët e IPA-s kanë 
qasje të lirë në lokalet zyrtare dhe pronën, të drejtën e 
kontrollit të librave, formularëve dhe dokumentacionit 
tjetër, të dhënat elektronike dhe sistemet e informimit, si 
dhe të drejtë që të kërkojnë sqarime nga përfaqësuesit e 
subjektit të revizionit për të gjitha çështjet të cilat janë të 
rëndësishme për kryerjen e revizionit. 

(2) Përfaqësuesi ligjor i subjektit të revizionit, 
obligohet që revizorit të IPA-s t'i paraqesë në dispozicion 
dhe t'i sigurojë kopje të dokumentacionit të nevojshëm, 
dokumenteve personale, raporteve dhe evidencave tjera 
dhe t'i japë informata tjera të domosdoshme për zbatimin e 
revizionit. 

(3) Subjekti i revizionit nuk guxon që ta kufizojë 
vëllimin e kontrolleve ose ta pamundësojë zbatimin e 
procedurave të caktuara të revizionit. Organi i Revizionit 
obligohet që këtë në mënyrë adekuate ta paraqesë në 
raport, në pajtim me standardet e revizionit dhe menjëherë 
ta njoftojë organin kompetent i cili e kryen mbikëqyrjen e 
subjektit. 

 
Neni 22 

Gjatë kryerjes së revizionit të IPA-s, revizori kryesor 
për IPA-n sipas nevojës mund të angazhojë edhe persona 
profesionistë dhe ekspertë nga institucionet adekuate. 

 
Neni 23 

Organi i Revizionit pa kompensim financiar ka qasje të 
plotë në të gjitha informatat dhe dokumentet e personave 
juridikë dhe fizikë, të cilët janë të lidhur me projekte ose 
programe të cilat janë të financuara plotësisht ose 
pjesërisht me mjetet e IPA-s në Republikën e Maqedonisë. 

Neni 24 
(1) Dokumentet të cilat e kanë shenjën e informatës së 

klasifikuar, përfaqësuesi ligjor i subjektit të revizionit 
obligohet që revizorit të IPA-s t'ia paraqesë në dispozicion, 
në mënyrë të përcaktuar me ligj. 

(2) Revizorët e IPA-s obligohen që me informatat e 
klasifikuara, të veprojnë në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për informatave të klasifikuara. 

(3) Revizorët e IPA-s nuk guxojnë që t'i shfrytëzojnë 
njohuritë të cilat i kanë marrë gjatë kryerjes revizionit, për 
fitimin e dobisë pronësore ose dobisë tjetër për vete ose për 
subjekt tjetër. 

(4) Dispozitat nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, 
kanë të bëjnë edhe me personat profesionistë dhe ekspertët 
nga neni 22 i këtij ligji. 

 
V. PLANI VJETOR I PUNËS PËR REVIZION, 
RAPORTET DHE MENDIMET E REVIZORIT 

 
Neni 25 

(1) Revizioni i IPA-s kryhet sipas Planit vjetor të punës 
për revizion. Plani vjetor i punës për revizion i përfshin 
aktivitetet e revizionit të planifikuara për realizim për 
periudhën prej 12 muajsh, nga 30 shtatori i vitit rrjedhës 
përfundimisht deri më 30 shtator të vitit të ardhshëm. 

(2) Plani vjetor i punës për revizion, i dorëzohet 
Koordinatorit nacional për autorizim dhe Komisionit 
Evropian, më së voni deri më 30 shtator të vitit rrjedhës. 

 
Neni 26 

(1) Në pajtim me Marrëveshjen kornizë dhe 
Marrëveshjen e sektorëve, Organi i revizionit dorëzon: 

1) raport vjetor për aktivitetet e revizorit i cili i 
përmban mjetet e shfrytëzuara nga Organi i Revizionit, 
pasqyrën e të gjitha dobësive të zbuluara në sistemet për 
udhëheqje dhe kontroll ose konstatimet për transaksionet e 
përcaktuara me revizionet e kryera, në pajtim me Planin 
vjetor të punës për revizion. Raporti vjetor për aktivitetet e 
revizorit i dorëzohet më së voni deri më 31 dhjetor për çdo 
vit Komisionit Evropian  dhe Koordinatorit nacional për 
akreditim, ndërsa një kopje i dorëzohet edhe Koordinatorit 
nacional për autorizim; 

2) mendim vjetor të revizorit është mendimi për 
funksionimin efektiv të sistemeve për udhëheqje dhe 
kontroll me IPA-n dhe për harmonizimin e kërkesave të 
përcaktuara me Marrëveshjen kornizë dhe Marrëveshjen e 
sektorëve, Rregullativën për realizimin e IPA-s si dhe 
Marrëveshjet tjera të lidhura ndërmjet Komisionit Evropian 
dhe Republikës së Maqedonisë. Mendimi vjetor i revizorit 
së bashku me Raportin vjetor për aktivitetet e revizorit, i 
dorëzohet Komisionit Evropian  dhe Koordinatorit 
nacional për akreditim, ndërsa një kopje i dorëzohet 
Koordinatorit nacional për autorizim. Mendimi vjetor i 
revizorit përgatitet për periudhë të njëjtë dhe dorëzohet në 
afatin e njëjtë si edhe Raporti vjetor për aktivitetet e 
revizorit; 

3) mendimi vjetor i revizorit për llogaritë dhe ekstraktet 
për mjetet nga Komponenti pesë i IPA-s (IPARD), të 
parashtruara nga Koordinatori nacional për autorizim në 
Komisionin Evropian, e i cili ka të bëjë me vitin financiar 
paraprak. Ky mendim i revizorit  së bashku me  Raportin 
vjetor për aktivitetet e revizorit më së voni deri më 30 prill, 
i dorëzohet Komisionit Evropian  dhe Koordinatorit 
nacional për akreditim dhe 

4) mendim të revizorit për ekstraktin përfundimtar të 
harxhimeve i dorëzuar nga Koordinatorit nacional për 
autorizim në Komisionin Evropian, për mbylljen e 
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programit ose pjesëve të programit, së bashku me Raportin 
përfundimtar për aktivitetin e revizorit. Ky mendim i 
dorëzohet Komisionit Evropian dhe Koordinatorit 
kompetent për akreditim, në të njëjtën kohë ose më së voni 
në afat prej tre muajsh nga parashtrimi i ekstraktit 
përfundimtar të harxhimeve. 

(2) Koordinatori nacional për autorizim, obligohet që 
në afat prej 45 ditësh nga dita e pranimit të raporteve të 
revizorit, me shkrim ta njoftojë revizorin kryesor për IPA-n 
të Organit të Revizionit për masat e ndërmarra. 

 
Neni 27 

(1) Për informimin e opinionit, Organi i Revizionit e ka 
faqen e vet të internetit (ueb). 

(2) Raportet dhe mendimet e Organit të Revizionit nuk 
publikohen në faqen e internetit (ueb). 

 
VI. BASHKËPUNIMI 

 
Neni 28 

Nëse revizorët e IPA-s gjatë kryerjes së revizionit 
konstatojnë se ekziston dyshim i bazuar se është kryer 
kundërvajtje ose vepër penale, për këtë menjëherë i njofton 
organet kompetente, në pajtim me marrëveshjet bilaterale 
dhe rregulloret e OLAF-it. 

 
Neni 29 

Subjektet të cilat mbajnë evidenca administrative, 
regjistra dhe baza të të dhënave dhe bartësit e qarkullimit 
pagesor, obligohen që të dhënat për subjektet të cilat janë 
objekt i revizionit të revizorëve të IPA-s, t'i dorëzojnë në 
mënyrë të përcaktuar me ligj. 

 
Neni 30 

(1) Organi i Revizionit për realizimin e aktiviteteve të 
veta bashkëpunon me organet dhe institucionet shtetërore 
të Republikës së Maqedonisë, vendet anëtare të Unionit 
Evropian dhe vendet kandidate për anëtarësim në Unionin 
Evropian. 

(2) Organi i Revizionit mund të kryejë revizione të 
përbashkëta  me Organet e revizionit të vendeve tjera, me 
Komisionin Evropian dhe me Gjykatën Evropiane të 
Revizorëve. 

 
VII. REVIZIONI I PUNËS SË ORGANIT TË 

REVIZIONIT 
 

Neni 31 
(1) Revizionin e punës së Organit të Revizionit e kryen 

shoqata për revizion e cila ka leje pune për kryerjen e 
punëve të revizionit, Komisioni Evropian dhe Gjykata 
Evropiane e Revizorëve. 

(2) Raporti nga revizioni i kryer i shoqatës për revizion 
nga paragrafi (1) i këtij neni, i dorëzohet Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë më së voni deri më 30 qershor 
të vitit rrjedhës. 

 
VIII. DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE 

 
Neni 32 

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

1) nuk ia paraqet në dispozicion revizorit 
dokumentacionin e nevojshëm, dokumentet personale, 
raportet dhe informatat tjera për kryerjen e revizionit (neni 
21 paragrafi (2)) dhe  

2) revizorëve të IPA-s ua kufizon vëllimin e 
kontrolleve ose ua pamundëson zbatimin e procedurave të 
caktuara të revizionit (neni 21 paragrafi (3)). 

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2.000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës te 
personi juridik i subjektit të revizionit. 

 
Neni 33 

Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 6 000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik-subjektit të revizionit, nëse: 

1) nuk e paraqet në dispozicion të revizorit 
dokumentacionin e nevojshëm, dokumentet personale, 
raportet dhe informatat tjera për kryerjen e revizionit (neni 
21 paragrafi (2)) dhe  

2) revizorëve të IPA-s ua kufizon vëllimin e 
kontrolleve ose ua pamundëson zbatimin e procedurave të 
caktuara të revizionit (neni 21 paragrafi (3)). 

 
Neni 34 

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik-revizorit të IPA-s, nëse revizionin nuk e 
kryen në pajtim me nenin 16 paragrafi (3) i këtij ligji. 

 
Neni 35 

Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës 
për kundërvajtje para Gjykatës kompetente, kryerësit të 
kundërvajtjes do t'i ofrohet barazimi në pajtim me Ligjin 
për kundërvajtje. 

 
IX. DISPOZITA KALIMTARE  

DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 36 
(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë e emëron 

revizorin kryesor për IPA-n dhe zëvendësin e Organit të 
Revizionit, në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji. 

(2) Udhëheqësi i Organit të Revizionit, i përcaktuar në 
pajtim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
për revizion shtetëror ("Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 133/2007), vazhdon ta kryejë 
funksionin deri në emërimin e revizorit kryesor për IPA-n. 

 
Neni 37 

(1) Revizori kryesor për IPA-n, në afat prej dy muajsh 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, e përcakton mënyrën 
e kryerjes  së revizionit të IPA-s dhe i miraton aktet e 
përcaktuara me këtë ligj. 

(2) Deri në hyrjen në fuqi të dispozitave nga paragrafi 
(1) i këtij neni, do të zbatohen dispozitat ekzistuese. 

 
Neni 38 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, mjetet, 
dokumentacionin e punës dhe arkivin e IPA-s, nga Enti 
Shtetëror për Revizion i merr Organi i Revizionit. 

 
Neni 39 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1180. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА  НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за отстапување на одземени предмети со правосилна 
одлука, на Министерството за локална самоуправа бр. 
03-857/2 од 29.12.2009 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 19-6787/1-09                   Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                            Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1181. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука, на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија бр.03-594/1 од 15 октомври 2009 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.138/09).  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 51-272/1                      Заменик на претседателот      
11 мај 2010 година                  на Владата на Република            
         Скопје                                         Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

1182. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА 
ГРАЃАНИ – МИСИОНЕРСКО ХУМАНИТАРНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЃАКОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија 

за односи со верски заедници и религиозни групи и 
престанува користењето на движната ствар патничко 
моторно возило Ауди А4 1,9 D, со број на шасија WA-
UZZZ8DZ1A056128, година на производство 2000, KW 
66, cm3 1896, со вредност од 500.000,00 денари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење на Здружението на граѓани-Мисио-
нерско хуманитарната организација Ѓаконија, без надо-
мест. 

 
Член 3 

Директорот на Комисијата за односи со верски за-
едници и религиозни групи склучува договор со пре-
тседателот на Здружението на граѓани –  Мисионерско 
хуманитарната организација Ѓаконија, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 
од оваа одлука која се дава на користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-377/1                        Заменик на претседателот  
11 мај 2010 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                        Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1183. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Секретаријатот 
за законодавство бр. 07-84/3 од 18 јануари 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.13/10). 



13 мај 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 21 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.51-1152/1                 Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                на Владата на Република 
  Скопје                              Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1184. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВО-
ДОСТОПАНСТВО - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ  

ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука  на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство - Држа-
вен инспекторат за шумарство и ловство бр.03-202/8 од 
14 декември 2009 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 8/10). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.51-1199/1                     Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                  на Владата на Република 
  Скопје                                    Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1185. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВ-
ОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И 
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија бр. 07-116/4 од 15.02.2010 
година.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
 Бр. 51-1236/1               Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                на Владата на Република 
 Скопје                               Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р.  
__________ 

1186. 
Врз основа на член 26 стaв 2 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.84/08, 52/09 и 114/09) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧ-
НУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОН-
ЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА  ИЗГ-
РАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НА-
ПЛАТА НА ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ 
ОД  ДРЖАВНИТЕ   ПАТИШТА  ВО   РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 1) 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње концесија за вршење на работите на  изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија (Пакет 1) бр.19-5661/1 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10 и 59/10) во член 6 став 7 
зборовите: „до истекот на рокот за поднесување бара-
ње за учество во постапката (претквалификација)“, се 
заменуваат со зборовите: „најдоцна до започнување на 
втората фаза на постапката (прибирање на понуди од 
одреден број селектирани кандидати) односно пред до-
ставување на покана за подигнување на тендерска до-
кументација до избраните кандидати.“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-2438/1                Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                на Владата на Република 
 Скопје                                 Македонија, 

  д-р Васко Наумовски, с.р.  
__________ 

1187. 
Врз основа на член 26 стaв 2 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 го-
дина, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА 
ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВ-
НИТЕ ПАТИШТА  ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

(ПАКЕТ 2) 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње концесија за вршење на работите на  изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија (Пакет 2) бр.19-5661/2 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10 и 59/10)  во член 6 став 7 
зборовите: „до истекот на рокот за поднесување бара-
ње за учество во постапката (претквалификација)“ се 
заменуваат со зборовите: „најдоцна до започнување на 
втората фаза на постапката (прибирање на понуди од 
одреден број селектирани кандидати) односно пред до-
ставување на покана за подигнување на тендерска до-
кументација до избраните кандидати.“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-2438/2                 Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                 на Владата на Република 
  Скопје                                Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1188. 

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕ-
РСТВОТО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА  

МАТИЧНИТЕ КНИГИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник АД Маке-

донски пошти му престанува користењето на недвижна 
ствар со вкупна површина од 37,8 м2, евидентирана во 
КО Берово под КП бр.561/4 и Имотен лист бр.2342 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење на Министерството за прав-
да-Управата за водење на матичните книги без надо-
мест. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука да се изврши меѓу Министерството за 
правда-Управа за водење на матичните книги и АД Ма-
кедонски пошти во рок од седум дена од денот на вле-
гување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 51-2488/1                      Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

Скопје                                        Македонија,   
                                        д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1189. 

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА 

МАТИЧНИТЕ КНИГИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за вработување на Република Македонија му престану-
ва користењето на недвижна ствар со вкупна површина 
од 87 м2, евидентирана во КО Крива Паланка под КП 
бр.1749 и Имотен лист бр.1572 сопственост на Агенци-
јата за вработување на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење на Министерството за прав-
да-Управа за водење на матичните книги без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука да се изврши меѓу Министерството за 
правда-Управа за водење на матичните книги и Аген-
цијата за вработување на Република Македонија во рок 
од седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 51-2488/2                      Заменик на претседателот                             
11 мај 2010 година                 на Владата на Република                               

Скопје                                         Македонија,                                       
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
1190. 

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за средното 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 
42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08 и 33/10) и член 20 став 3 од Законот за стручното 
образование и обука („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.71/06, 117/08 и 148/09),  министерот за 
образование и наука донесе 

      
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 
НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ИСПИ-
ТИТЕ ВО ДРЖАВНА МАТУРА ВО ГИМНАЗИ-
СКОТО, СТРУЧНОТО И СРЕДНОТО УМЕТНИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат начинот на полага-

њето и оценувањето на резултатите на учениците на 
испитите во државната матура во гимназиското образо-
вание, стручното образование со четиригодишно трае-
ње (во натамошниот текст: стручно образование) и во 
уметничкото образование. 

 
Член 2 

Државната матура во гимназиското, стручното и 
уметничкото образование (во натамошниот текст: др-
жавна матура) е испит со кој ученикот (во натамошни-
от текст: кандидатот) го завршува гимназиското, струч-
ното или уметничкото образование. 

Државна матура може да полага кандидат кој ја за-
вршил последната година на гимназиското, стручното, 
односно уметничкото образование. 

Државна матура може да полага и кандидат кој 
претходно положил училишна матура во гимназиското 
образование или училишна матура во уметничко обра-
зование или завршен испит во стручното образование, 
но не во истата учебна година.  

Државна матура може да полага и кандидат кој по-
лагал матура во рамките на програмата за меѓународна 
матура или друг вид на завршен испит во средното 
образование со четиригодишно траење. 

Државна матура може да полага и кандидат кој за-
вршил четиригодишно средно образование во странст-
во и се здобил со нострифицирана диплома. 

 
Член 3 

Кандидатите со посебни образовни потреби кои 
следат настава во гимназиско, стручно или во уметнич-
ко образование полагаат прилагодена државна матура 
согласно овој правилник, што им овозможува полесно 
да ги искажат своите знаења и способности. 

 
Член 4 

Државната матура се полага согласно утврдената 
структура и начин во Концепцијата за државна матура, 
училишна матура и завршен испит во јавното средно 
образование (во натамошниот текст: Концепција). 

 
Член 5 

Државната матура во гимназиското образование се 
состои од:  

Задолжителен дел - еден наставен предмет:  

- за кандидатите кои следат настава на македонски 
јазик: македонски јазик и литература, 

- за кандидатите кои следат настава на албански ја-
зик: албански јазик и литература, и 

- за кандидатите кои следат настава на турски јазик: 
турски јазик и литература. 

 Изборен дел - три општообразовни наставни пред-
мети;  

Проектна задача од еден наставен предмет или од 
една образовна област.  

Кандидатот, покрај трите наставни предмети, може 
да избере да полага и уште најмногу други два настав-
ни предмети од листата на предмети за изборниот дел.  

 
Член 6 

Државната матура во стручното образование се со-
стои од:  

Задолжителен дел - еден наставен предмет:  
- за кандидатите кои следат настава на македонски 

јазик: македонски јазик и литература, 
- за кандидатите кои следат настава на албански ја-

зик: албански јазик и литература, и 
- за кандидатите кои следат настава на турски јазик: 

турски јазик и литература. 
Изборен дел - три наставни предмети од кои два оп-

штообразовни наставни предмети, и еден е стручен 
предмет;  

Проектна задача од еден наставен предмет или од 
една образовна област. 

Кандидатот, покрај трите наставни предмети, може 
да избере да полага и уште најмногу други два настав-
ни предмети од листата на предмети за изборниот дел.  

 
Член 7 

Државната матура во уметничкото образование се 
состои од: 

Задолжителен дел - еден наставен предмет:  
- за кандидатите кои следат настава на македонски 

јазик: македонски јазик и литература, 
- за кандидатите кои следат настава на албански ја-

зик: албански јазик и литература, и 
- за кандидатите кои следат настава на турски јазик: 

турски јазик и литература. 
Изборен дел – три наставни предмети од кои два 

општообразовни наставни предмети, и еден е стручен 
предмет. 

Проектна задача од еден наставен предмет или од 
една образовна област. 

Кандидатот, покрај трите наставни предмети, може 
да избере да полага и уште најмногу други два настав-
ни предмети од листата на предмети за изборниот дел. 

 
Член 8 

Проверувањето и оценувањето на знаењата и спо-
собностите на кандидатите по наставните предмети од 
задолжителниот дел и од изборниот дел од државната 
матура за гимназиското образование, како и од задол-
жителниот дел и од општообразовните изборни пред-
мети од изборниот дел за стручното и уметничкото 
образование се врши екстерно (во натамошниот текст: 
екстерен дел од испит, односно екстерен испит).  

Проверувањето и оценувањето на екстерните дело-
ви од испитите и екстерните испити го вршат надво-
решни оценувачи. 

Проверувањето и оценувањето на знаењата и спо-
собностите на кандидатите за „Говорење” во мајчините 
јазици и „Зборување” во странските јазици, како и на 
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испитите од стручниот предмет во стручното образова-
ние и уметничкото образование се врши интерно (во 
понатамошниот текст: интерен дел од испит, односно 
интерен испит).  

Проверувањето и оценувањето на интерните делови 
од испитите и интерните испити се врши од страна на 
училишните предметни комисии, согласно испитните 
програми. 

Проверувањето и оценувањето на проектната зада-
ча во гимназиското,  стручното и уметничкото образо-
вание се врши интерно пред соодветна комисија од 
училиштето, согласно испитните програми.  

 
Член 9 

 
Во спроведувањето на државната матура учествуваат 

локални координатори, тестатори и набљудувачи сог-
ласно одредбите на овој правилник. 

 
II. ИСПИТНИ РОКОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА ДРЖАВНАТА МАТУРА 
 

Член 10 
Државната матура се полага во два испитни рока: 

јунски и августовски испитен рок. 
Во августовскиот испитен рок полагаат оние канди-

дати кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или 
сите испити од државната матура односно од оправда-
ни причини не полагале државна матура или дел од др-
жавната матура во јунскиот испитен рок или била изре-
чена мерка прекинување (отстранување) од испитот.  

Кандидатот кој за прв пат полага државна матура ја 
полага во целина во истиот испитен рок.  

Испитите од државната матура кои кандидатот не 
ги положил, ги полага во наредниот испитен рок. 

Кандидатот со посебни образовни потреби може 
државната матура да ја полага на делови ( во јуни и во 
август). 

Наставниот предмет кој се полага во рамките на др-
жавната матура е целина (се однесува на наставен 
предмет кој се состои од два дела).   

  
Член 11 

Екстерните испити и екстерните делови од испити-
те сите кандидати во државата ги полагаат на ист да-
тум и во исто време, согласно Календарот за организа-
ција на учебната година во јавните средни училишта. 

Интерните делови од испитите и интерните испити 
се спроведуваат во термини утврдени од училишната 
матурска комисија (во понатамошниот текст: УМК) на 
предлог на соодветните училишни предметни комисии 
согласно Календарот за организација на учебната годи-
на во јавните средни училишта. 

Проверувањето и оценувањето на проектните зада-
чи се спроведува во термините утврдени од УМК на 
предлог на соодветните училишни комисии за проект-
ни задачи согласно Календарот за организација на 
учебната година во јавните средни училишта. 

Времетраењето на секој испит е утврдено со испит-
ната програма.  

За текот на испитот се води записник. 
 

Член 12 
Термините за полагање на испитите од државната 

матура се објавуваат на училишната огласна табла нај-
доцна еден месец пред почетокот на полагањето на др-
жавната матура. 

Член 13 
Кандидатот во еден ден може да полага најмногу 

еден испит. 
Испитите од државната матура може да се спрове-

дуваат и во сабота. 
 

III. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА МАТУРА 
 

Член 14 
За полагање на државна матура во јунскиот испи-

тен рок кандидатот се пријавува со поднесување на 
пријава во училиштето каде што е запишан, најдоцна 
до 31 декември во тековната учебна година.  

Податоците за кандидатите кои се пријавуваат да 
полагаат државна матура се обработуваат од страна на 
Државниот испитен центар (во натамошниот текст: 
ДИЦ). Податоците за пријавените кандидати: име, та-
тково име и презиме; датум на раѓање; место на живее-
ње; степен на образование на родителите; наставен ја-
зик на кој ја следи наставата; вид на образование (насо-
ка/струка, образовен профил); дали е ученик со посеб-
ни образовни потреби и од кој тип, завршни училишни 
оценки по предметите од екстерниот дел од државната 
матура, од страна на УМК се внесуваат во базата на по-
датоци за државна матура (во понатамошниот текст: 
база на податоци) најдоцна до 31 јануари. 

За пријавените кандидати ДИЦ доставува списоци 
со податоци до УМК најдоцна до 15 февруари. 

УМК доставува потврдени списоци со податоци за 
пријавените кандидати до ДИЦ најдоцна до 1 март. 

За полагање на државна матура во августовскиот 
испитен рок кандидатот се пријавува со поднесување 
на пријава во училиштето каде што е запишан, во рок 
од два дена по објавувањето на конечните резултати од 
јунскиот испитен рок.  

Во августовскиот испитен рок можат да се пријаву-
ваат само кандидати кои се пријавиле во јунскиот ис-
питен рок во тековната година. 

Податоците за пријавените кандидати за полагање 
во августовскиот испитен рок од страна на УМК, се 
внесуваат во базата на податоци во ДИЦ во рок од еден 
ден по завршеното пријавување. 

За пријавените кандидати ДИЦ доставува списоци 
со податоци до УМК најдоцна четири дена по заврше-
ното пријавување.  

УМК доставува потврдени списоци за сите пријаве-
ни кандидати до ДИЦ, најдоцна еден ден по приемот 
на доставените списоци. 

 
Член 15 

Вонредните кандидати се пријавуваат во училиште 
кое изведува наставен план и програми по кои прет-
ходно се образувале. 

Вонредните кандидати се пријавуваат согласно ро-
ковите за пријавување од став 1 и став 5 на член 14 од 
овој правилник. 

 
Член 16 

Кандидатот кон пријавата приложува свидетелство 
за завршена прва, втора, трета и четврта година на 
образованието како доказ за исполнување на условите 
за полагање на државна матура, најдоцна десет дена 
пред започнувањето на јунскиот испитен рок. 

Доказите од став 1 на овој член не се однесуваат за 
полагање на проектната задача. 
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Кандидатите кои полагаат прилагодена државна ма-
тура, заедно со пријавата приложуваат наод и мислење 
од соодветна установа за степенот на способноста. 

Кандидатот кој не ги приложил доказите од ставо-
вите 1 и 3 на овој член не може да полага државна ма-
тура. 

  
Член 17 

Ако кандидатот од оправдани причини не го прија-
вил испитот навреме, согласно овој правилник, треба 
да го направи најдоцна до 15 февруари за јунскиот ис-
питен рок и еден ден по завршувањето на пријавување-
то во августовскиот испитен рок. 

Оправдани причини за ненавремено пријавување за 
полагање на испитите во државна матура може да би-
дат:  

- болест или лекување; 
- вонредни околности: природни несреќи, несреќен 

случај на кандидатот или член во потесното семејство, 
сообраќајна несреќа со потешки последици; 

- други оправдани причини (меѓународни натпрева-
ри, конкурси, јавни настапи во странство и слично). 

Кандидатот за причините од став 1 на овој член 
треба да приложи писмен доказ до УМК. 

 
Член 18 

Ако кандидатот од оправдани причини го прекинал 
полагањето или не може да полага државна матура, 
УМК врз основа на писмените докази може да му овоз-
можи во истиот испитен рок да го полага испитот.  

Оправдани причини за неучество или прекинување 
на испит или државна матура се: 

- болест или лекување; 
- вонредни околности: природни несреќи, несреќен 

случај на кандидатот или член во потесното семејство, 
сообраќајна несреќа со потешки последици, влошува-
ње на здравствената состојба меѓу испитите и др.; 

- други оправдани причини (меѓународни натпрева-
ри, конкурси, јавни настапи во странство и слично). 

Кандидатот за причините од став 1 на овој член 
треба да приложи писмен доказ до УМК. 

Случаите од став 1 на овој член не се однесуваат на 
екстерните испити. 

 
IV. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ НА ДРЖАВНАТА  

МАТУРА 
 

Член 19 
Државните матурски предметни комисии за секоја 

учебна година, за екстерните испити подготвуваат ис-
питни задачи доволно за најмалку три испитни компле-
ти.  

Претседателите на државните матурски предметни 
комисии, од испитните задачи, подготвуваат три ис-
питни комплети, во кои се содржи тест за јунскиот ис-
питен рок, тест за августовскиот испитен рок и резер-
вен тест.  

Секој испитен комплет за екстерниот испит се со-
стои од тест, листи за одговори и упатство за оценува-
ње.  

Испитните комплети по соодветните предмети пре-
тседателите на државните матурски предметни коми-
сии ги доставуваат до ДИЦ. 

Еден ден пред започнувањето на испитот по одре-
ден предмет ДИЦ го доставува испитниот материјал по 
тој предмет во потребен број на примероци до претсе-
дателот на УМК.  

Училишната предметна комисија за секоја учебна 
година подготвува по три испитни комплети за интер-
ниот испит врз основа на испитната програма по соод-
ветниот предмет (еден испитен комплет за јунскиот 
рок, еден за августовскиот и еден резервен комплет).  

Претседателот на училишната предметна комисија 
испитните комплети ги доставува до претседателот на 
УМК, три дена пред започнувањето на испитот.  

Еден испитен комплет за интерниот испит се со-
стои од тест, упатство за оценување и скали за претво-
рање на бодовите во оценки.  

Претседателот на УМК се грижи за заштита на тај-
носта на испитниот материјал и за обезбедување на по-
требниот број тестови и упатства за оценување. 

 
Член 20 

Државната матура кандидатот ја полага во учили-
штето во кое ја завршил последната година на образо-
ванието.  

Кандидатот со нострифицирана диплома или свиде-
телство, државната матура ја полага во училиштето во 
кое се пријавил. 

За екстерните испити за кои бројот на пријавените 
кандидати од училиштето е помал од 30, може да се 
спроведе полагање на тие испити на друга локација 
определена од ДИЦ.  

 
Член 21 

Кандидатот најдоцна еден месец пред почнувањето 
на јунскиот испитен рок се запознава со постапките за 
спроведување на испитите.  

Претседателот на УМК се грижи за правилно и на-
времено информирање на кандидатите. 

 
Член 22 

Кандидатот кој завршил четврта година, а не поло-
жил државна матура може да полага државна матура во 
наредните учебни години. 

На кандидатите кои претходно положиле училишна 
матура во гимназиско или училишна матура во умет-
ничко образование или завршен испит во стручно 
образование, а наредните учебни години полагаат др-
жавна матура, за положени им се признаваат интерни-
от дел по испитот од задолжителниот дел, проектната 
задача, како и интерните испити по стручните предме-
ти кои се засновани на истата испитна програма. 

На кандидатите кои ја положиле проектната задача 
а не ја завршиле четврта година од средното образова-
ние, им се признава за положена проектната задача. 

 
Член 23 

Во исклучителни случаи на спреченост на започну-
вање на екстерниот испит во определеното време, 
УМК може да го одложи започнувањето на испитот 
најмногу до 30 минути и за тоа се известува ДИЦ.  

Во случај на непредвидени околности пред започ-
нувањето на испитот, ДИЦ може да одлучи во учили-
штето испитот да започне со задоцнување поголемо од 
30 минути од однапред определеното време.  

Во случаите од ставовите 2 и 3 на овој член теста-
торот се грижи кандидатите да не ја напуштат просто-
ријата во која се распоредени. 

 
Член 24 

За кандидатите кои полагаат писмен екстерен ис-
пит, распоредот на кандидатите по простории се подго-
твува од ДИЦ. Податоците за распоредот на кандида-
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тите по простории се објавуваат од УМК на училишна-
та огласна табла или на друго видливо место достапно 
за кандидатите еден ден пред почетокот на испитот.  

Податоците за распоредот на кандидатите по про-
стории до нивното објавување на огласна табла се чу-
ваат во тајност. 

УМК, за интерните писмени испити, најдоцна една 
седмица пред испитот прави распоред на кандидатите 
по простории. Распоредувањето на кандидатите по 
простории се прави по азбучен ред од сите кандидати 
кои што полагаат државна матура.  

Списоците за распоредот на кандидатите по просто-
рии за секој испит посебно се објавуваат од УМК на 
училишната огласна табла или на друго видливо место 
достапно за кандидатите еден ден пред испитот.  

 
Член 25 

Просториите во кои се полага испитот треба да би-
дат подготвени за полагање најмалку 12 часа пред за-
почнувањето на испитот. 

 Од просториите треба да бидат отстранети сите на-
ставни средства и учебни помагала. 

За секој кандидат се обезбедува клупа и стол. Ра-
стојанието меѓу двајца кандидати не треба да биде по-
мало од 1,5 метри. Сите клупи треба да бидат свртени 
во иста насока.  

УМК, најдоцна една седмица пред интерниот испит 
прави распоред на тестаторите по простории. За секои 
15 кандидати се определува по еден тестатор.  

Просториите во кои се полага испитот треба да би-
дат доволно пространи, светли и прегледни.  

Кандидатот со себе треба да има документ за иден-
тификација - лична карта, патна исправа или ученичка 
легитимација со фотографија и печат од матичното 
училиште.  

На кандидатот кој заборавил да понесе со себе до-
кумент за идентификација, му се овозможува да го по-
лага испитот, за што резервниот тестатор го известува 
претседателот на УМК. Претседателот на УМК стапува 
во контакт со родителите/старателите на кандидатот со 
барање потребниот документ да го достават најдоцна 
30 минути пред завршување на испитот, во спротивно, 
испитот на кандидатот не му се признава. 

Кандидатите со себе треба да носат прибор за пи-
шување (пенкало кое пишува сино) и други средства 
кои се предвидени со испитната програма за соодвет-
ниот предмет. 

Кандидатите во испитната просторија ги оставаат 
своите лични предмети на определено место за тоа. За 
време на испитот тестаторот и кандидатите не треба да 
носат мобилни телефони и други електронски направи. 

  
Член 26 

Тестаторот го отвора запечатениот испитен матери-
јал пред кандидатите. 

Кандидатите треба да ги слушаат насоките на теста-
торот и да работат самостојно.  

Освен кандидатите и тестаторите, на испитот може 
да присуствуваат и други лица кои имаат писмено ов-
ластување од ДИЦ.  

Лицата од став 3 на овој член може да го следат це-
лиот тек на испитот или дел од испитот. 

На кандидатот кој задоцнил повеќе од 15 минути од 
почетокот на испитот не му се дозволува да полага. 

За време на испитот кандидатот може да ја напушти 
просторијата, но не повеќе од пет минути, заедно со 
еден од резервните тестатори.  

Просторијата не може да ја напушти повеќе од еден 
кандидат во исто време од групата на кандидати за кои 
е одговорен еден тестатор. 

Првите 30 минути од почетокот на испитот и пос-
ледните 15 минути пред крајот на испитот кандидатот 
не може да ја напушти просторијата. 

Кандидатот може во секое време (освен времето на-
ведено во став 8 од овој член) да го заврши испитот и 
после предавањето на испитниот материјал на тестато-
рот може да ја напушти просторијата. Кандидатот кој 
нема документ за идентификација останува во испит-
ната просторија до крајот на испитот заради идентифи-
кација.  

Испитот завршува во точно предвиденото време, 
согласно времетраењето на испитот. По завршувањето 
на испитот, тестаторот ги проверува, пакува и предава 
испитните материјали согласно добиеното упатство. 

Тестаторот подготвува извештај за целиот тек на 
испитот и пополнува соодветни формулари. 

 
Член 27 

За секој интерен испит или дел од испит интерно 
спроведен, се води записник. 

Спроведувањето на усмениот дел од испитите е во 
согласност со насоките дадени во испитните програми. 

 
Член 28 

Темата за проектната задача кандидатот може да ја 
предложи сам или во консултација со наставникот мен-
тор, согласно критериумите за оценување на проектна-
та задача во испитната програма. Проектната задача 
кандидатот ја подготвува самостојно воден од настав-
ник- ментор. 

Кандидатот самостојно го одбира менторот на про-
ектната задача. 

Наставникот-ментор може да има најмногу 30 кан-
дидати за менторирање.  

 
Член 29 

Роковите за проектна задача се: 
- најдоцна до крајот на ноември во учебната година 

во која полага државна матура кандидатот избира тема 
за проектна задача; 

- најдоцна до крајот на март во учебната година во 
која се полага државната матура, кандидатот предава 
три примероци од пишаниот дел и еден примерок од 
изработениот продукт/творба од подготвената проект-
на задача до УМК.  

Училиштето предадените примероци на проектни 
задачи ги архивира. 

 
Член 30 

Презентацијата и одбраната на проектната задача, 
се врши пред соодветна комисија.  

За еден кандидат времетраењето на презентацијата 
и одбраната на проектната задача е најдолго 20 мину-
ти.  

 
V. ДРЖАВЕН МАТУРСКИ ОДБОР И КОМИСИИ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА МАТУРА 
 

Член 31 
Државниот матурски одбор ги врши работите во вр-

ска со усогласување на подготовките за спроведување-
то на државната матура, а особено: 

- разгледува документи за организирање и спрове-
дување на државната матура; 
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- разгледува годишни извештаи за спроведените ма-
турски испити во гимназиското, стручното и уметнич-
кото образование; 

- предлага прагови на положеност за испитите кои 
се полагаат екстерно до Министерството за образова-
ние и наука; 

- врши други работи кои се во функција на унапре-
дување на државната матура во гимназиското, стручно-
то и уметничкото образование. 

 
Член 32 

Државните матурски предметни комисии формира-
ни од страна на директорот на ДИЦ, се составени од 
претседател и најмалку два члена.  

Претседателот, по правило, е од редот на наставно-
научниот кадар од универзитетите во Република Маке-
донија, едниот од членовите е советник во ДИЦ, а дру-
гите членови се од редот на стручни лица од соодвет-
ниот наставен предмет. 

Државна матурска предметна комисија се формира 
за секој од испитите во задолжителниот дел и изборни-
от дел од државната матура. 

За проектната задача се формира државна матурска 
комисија за проектна задача составена од претседател 
и најмалку два члена од редот на соодветни стручни 
лица. 

 
Член 33 

Државната матурска предметна комисија за испити-
те кои се полагаат екстерно:  

- изготвува испитна програма за соодветниот пред-
мет; 

- предлага изменување и дополнување на испитната 
програма;  

- изготвува испитни задачи со упатства за нивно 
оценување; 

- учествува во усовршувањето на упатството за оце-
нување; 

- учествува во одредување на прагот на положеност 
на испитот и во утврдување на границите на оценките; 

- учествува во обуката на оценувачите; 
- ги анализира резултатите од државната матура по  

соодветен наставен предмет; 
- учествува во усовршувањето на наставниот кадар 

и другите стручни работници во функција на државна-
та матура и 

- врши други работи по барање на Државниот ма-
турски одбор и ДИЦ.  

Државната матурска предметна комисија за делови-
те од испитите, односно за испитите кои се полагаат 
интерно:  

- изготвува испитна програма по соодветниот пред-
мет; 

- предлага измени и дополнување на испитната про-
грама;  

- учествува во усовршувањето на наставниот кадар 
и другите  

 стручни работници во функција на матурскиот ис-
пит; 

- и врши други работи по барање на Државниот ма-
турски одбор и ДИЦ.  

 
Член 34 

Комисијата за изрекување мерки за нарушување на 
правилата за полагање на испитите од државната мату-
ра е составена од претседател, заменик претседател и 
тројца членови.  

Претседателот на комисијата од став 1 на овој член, 
по правило е директорот на ДИЦ.  

Заменик претседателот и членовите се од редот на 
советниците од ДИЦ кои ги именува директорот. 

 
Член 35 

УМК е составена од: претседател, заменик на пре-
тседателот, секретар и двајца членови.  

Претседател на УМК, по правило, е директорот на 
училиштето. 

Заменикот на претседателот, секретарот и членови-
те на УМК, се именуваат од директорот по предлог на 
наставничкиот совет на училиштето, на почетокот на 
учебната година за периодот од 1 октомври во тековна-
та до 30 септември наредната учебна година.  

Составот на УМК се објавува на огласната табла во 
училиштето најдоцна до крајот на септември во теков-
ната учебна година.  

Административно – организациските работи на 
УМК ги извршува секретарот. 

Во училиштата каде постојат паралелки од гимна-
зиско образование и стручно образование, како и во 
училиштата лоцирани во различни објекти на различни 
локации, бројот на членови на УМК, по потреба, може 
да се зголеми за уште три члена. 

 
Член 36 

УМК ги врши следните работи: 
- соработува со ДИЦ во врска со подготовување, 

организирање и спроведување на државната матура; 
- го подготвува полагањето на државната матура во 

училиштето, согласно овој правилник; 
- го умножува испитниот материјал за интерните 

испити и се грижи за тајноста на испитните материја-
ли; 

- определува училишни предметни комисии за де-
ловите од испитите коишто се полагаат екстерно, за ис-
питите коишто се полагаат интерно, како и за проект-
ните задачи; 

- определува тестатори за писмените испити и рас-
поред на тестаторите по простории за интерните испи-
ти; 

- ги потврдува проектните задачи на кандидатите и 
ги потврдува или определува наставниците-ментори; 

- го организира полагањето на државната матурата 
во училиштето и ги обезбедува условите за спроведу-
вање на матурата; 

- ги прифаќа пријавите на кандидатите за полагање 
државна матура; 

- ги евидентира пријавите на кандидатите за кои е 
потребно прилагодување на државната матура; 

- за кандидатите за кои е потребно прилагодување 
на државната матура се грижи да обезбеди посебни ус-
лови за полагање на испитите, соодветно на потребите 
на секој кандидат; 

- прави распоред (список) на кандидатите по про-
стории за спроведување на интерните испити; 

- ги определува термините за интерните испити сог-
ласно Календарот; 

- го објавува распоредот за сите испити; 
- одлучува за приговорите на кандидатите за интер-

ниот дел од задолжителниот испит, интерниот испит 
односно за проектната задача; 

- одлучува за приговорите на кандидатите кои го 
нарушиле испитниот ред за интерните испити; 

- подготвува извештаи за резултатите од испитите; 
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- одлучува за оправданоста за ненавремено пријаву-
вање за државна матура; 

- за кандидатот кој не учествувал на интерен испит 
или на дел од испит, одлучува за понатамошната по-
стапка; 

- извршува работни задачи во врска со приговорите 
на кандидатите согласно член 50 од овој правилник; 

- извршува други задачи доделени од Државниот 
матурски одбор или ДИЦ. 

 
Член 37 

Училишната предметна комисиија, по правило, е 
составена од претседател и двајца членови. 

Претседателот и членовите на училишните пред-
метни комисии се именувани од директорот по предлог 
на наставничкиот совет, за време од 1 октомври во те-
ковната до 30 септември наредната учебна година. 

Во училишните предметни комисии, најмалку еден 
член е наставник по соодветниот предмет, а доколку 
тоа не може да се обезбеди, член на комисијата може 
да биде и наставник од друго училиште кој ги исполну-
ва условите за наставник по тој предмет. 

 
Член 38 

Училишната предметна комисија за интерниот ис-
пит, односно интерниот дел од испитот ги врши след-
ните работи: 

- составува испитен материјал за интерните испити, 
односно интерниот дел од испитот (испитни прашања, 
упатство за оценување и скали за претворање на бодо-
вите во оценки); 

- го спроведува усниот дел од испитот; 
- ги прегледува и оценува одговорите на кандидати-

те од интерниот писмен испит, односно интерниот дел 
од испитот; 

- изготвува список со резултатите на кандидатите и 
го доставува до претседателот на УМК; 

- извршува други задачи во врска со испитот или 
делови од испитот по соодветниот предмет. 

По потреба за процесот на оценување, за еден пред-
мет во училиштето може да се формираат повеќе пред-
метни комисии. 

 
Член 39 

Комисијата за проектната задача ја сочинуваат: на-
ставникот - ментор и двајца наставници по соодветни-
от или сроден наставен предмет, односно област. Пре-
тседателот и членовите на комисијата за проектната за-
дача се именувани од директорот на училиштето по 
предлог на наставничкиот совет. 

Претседател на комисијата за проектната задача не 
може да биде наставникот-ментор. Претседателот на 
комисијата се грижи за правилно изведување на испи-
тот и води записник.  

  
Член 40 

Локалните координатори по правило се лица од ре-
дот на вработените од ДИЦ, Бирото за развој на обра-
зованието и Центарот за стручно образование и обука, 
а се определени од страна на ДИЦ.  

Локалните координатори активно учествуваат во 
организирањето и спроведувањето на државната мату-
ра согласно насоките од ДИЦ.  

 Тестаторите за екстерните испити, по правило, се 
определуваат и обучуваат од ДИЦ, а се од редот на на-
ставници, педагози, психолози или социолози од сред-
ните и од основните училишта. Тестаторите не може да 
го спроведуваат испитот во училиштата во кое се вра-
ботени.  

Екстерниот испит го спроведува тестаторот соглас-
но процедурите пропишани од ДИЦ. 

Тестаторот, не може да биде наставник по предме-
тот по кој се врши тестирањето.  

Тестаторите за интерните испити се определуваат 
од страна на претседателот на УМК, од редот на на-
ставниците во училиштето. 

 
VI. ОЦЕНУВАЊЕ 

 
Член 41 

Оценувањето на знаењата и способностите на уче-
ниците за интерните и екстерните испити од државната 
матура се врши со бодови, кои потоа се претвораат во 
оценки од еден (1) до пет (5) за интерните испити, а во 
оценки и перцентилен ранг за екстерните испити. 

Сите оценки се преодни, освен оценката еден (1). 
Оценувањето го вршат оценувачи кои се определу-

ваат и обучуваат од ДИЦ, а се од редот на наставници-
те во средните училишта кои реализираат настава по 
предметот што се оценува. 

По исклучок, доколку за оценувач не може да се 
обезбеди наставник од средно училиште, се определува 
наставник од основно училиште, со завршено високо 
образование и кој реализира настава по предметот што 
се оценува.  

 
Член 42 

Предлог-прагот за оценката доволен (2) и за оцен-
ката одличен (5) за секој екстерен испит го определува-
ат стручни комисии по завршувањето на испитот, сог-
ласно процедурите за организирање и спроведување на 
екстерниот дел од државната матура. 

Стручните комисии за определување на предлог 
прагот на положеност по конкретен наставен предмет, 
по правило се составени од тројца членови на државни-
те матурски предметни комисии и тројца оценувачи.  

 Предлог-праговите од стручните комисии се доста-
вуваат до Државниот матурски одбор. Државниот ма-
турски одбор истите или изменети предлог-прагови ги 
доставува до министерот за образование и наука, кој 
донесува конечна одлука. 

Критериумите за секоја од оценките за интерните 
испити училишните предметни комисии ги изготвуваат 
врз основа на испитните програми и испитните задачи 
за секоја година, пред спроведувањето на испитот.  

Критериумите од став 4 на овој член се искажани 
преку описи на знаења, умеења и способности што кан-
дидатот треба да ги покаже за секоја од оценките. 

Скалите за претворање на бодовите во оценки за 
проектните задачи се подготвуваат од државната ма-
турска комисија за проектна задача.  

Проектната задача се оценува од соодветната учи-
лишна комисија така што подготовителната фаза и фа-
зата на изработка се оценува од наставникот-ментор, а 
фазата на презентација и одбрана од другите двајца 
членови на комисијата.  

Во оценката за проектната задача наставникот-мен-
тор учествува со 50%, а останатите двајца членови со 
по 25%. 

Оценките се даваат бројчано и описно (во записни-
кот). 

 
Член 43 

Кандидатот ја положил државната матура ако по 
сите испити постигне резултат најмалку еднаков со 
прагот на положеност. 

На кандидатот кој положил државна матура му се 
издава диплома.  
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Член 44 
Прелиминарните резултати од екстерните испити се 

објавуваат на веб страната на ДИЦ, најдоцна 30 дена 
од спроведувањето на последниот екстерен испит.  

Резултатите од испитите на државната матура до 
нивното објавување се чуваат во тајност. 

Конечните резултати се објавуваат на веб страната 
на ДИЦ по рокот за разгледување на приговорите.  

Резултатите од екстерните испити се објавуваат од 
страна на УМК на огласната табла во училиштето, еден 
ден по нивното примање од ДИЦ. 

Резултатите од интерните испити и проектната за-
дача се објавуваат на огласната табла во училиштето 
од страна на УМК најдоцна три дена по завршување на 
испитот по соодветниот предмет или по одбраната на 
проектната задача. 

Од страна на УМК се објавуваат на огласната табла 
во училиштето и вкупните резултати од сите испити на 
државната матура.  

 
Член 45 

Кандидатот кој не ја положил државната матура се 
известува за постигнатиот успех по одделните делови 
од државната матура.  

Испитите на кои кандидатот не добил преодна 
оценка ги полага во наредните испитни рокови, при 
што кон пријавата за полагање кандидатот доставува 
потврда за положените испити од државната матура од 
претходните испитни рокови. 

 
Член 46 

Кандидатот кој ги нарушува правилата за полагање 
на испитите од државната матура, може да биде опоме-
нат, отстранет од испит или да му бидат поништени си-
те испити од државната матура и да му се забрани по-
лагање во наредниот испитен рок.  

Под нарушување на правилата од став 1 на овој 
член се подразбира: 

- поседување и употреба на недозволен материјал 
во испитната просторија (хартија, мобилен телефон и 
други електронски направи); 

- несоодветно однесување во текот на испитот (кога 
кандидатот се обидува да го прекине испитот, кога 
еден кандидат му смета на друг кандидат или кога кан-
дидатот упатува закани кон тестаторите или набљуду-
вачите на испитот); 

- размена на информации поврзани со испитот; 
- препишување од друг кандидат; 
- полагање наместо друг кандидат; 
- непредавање на целиот или на дел од испитниот 

материјал (тест-книшката и листата со одговори); 
- дозволување сопствениот труд да го искористи 

друг кандидат и 
- пишување на (недолични) знаци или содржини на 

тестот или листата за одговори кои не се поврзани со 
испитот. 

 
Член 47 

За нарушување на правилата за полагање на екстер-
ните испити од член 46 од овој правилник, направени 
од страна на кандидатот, се изрекуваат следните мерки 
кои се степенувани: 

- опомена; 
- прекинување на испитот (отстранување од испит) и 
- поништување на сите екстерни испити од држав-

ната матура и забрана за полагање во наредниот испи-
тен рок 

Опомена изрекува тестаторот односно набљудува-
чот, така што го опоменува кандидатот и го запишува 
во Формуларот за идентификација на кандидатите-
Протокол. 

Опомена се изрекува во случаите кога кандидатот: 
- поседува недозволени средства кои не се пропи-

шани со испитната програма (хартија, мобилен теле-
фон или други електронски направи) за време на испи-
тот; 

- пишува (недолични) знаци или содржини во те-
стот или листата за одговори, кои не се поврзани со ис-
питот; 

- разменува информации поврзани со испитот. 
По изречената опомена, доколку кандидатот про-

должи да ги повторува прекршоците од став 3 на овој 
член, тестаторот во соработка со набљудувачот го пре-
кинува испитот на кандидатот и му наложува да го на-
пушти испитниот простор. 

Во случаите на став 4 на овој член тестот на канди-
датот не се оценува. 

 Мерката прекинување на испитот (отстранување 
од испитот) тестаторот односно набљудувачот ја изре-
куваат во случаите кога кандидатот: 

- препишува од друг кандидат; 
- дозволува сопствениот труд да го искористи друг 

кандидат.  
Тестаторот/набљудувачот изречената мерка ја еви-

дентираат во Формуларот за идентификација на канди-
датите-Протокол. 

Мерката поништување на сите екстерни испити од 
државната матура и забрана за полагање на испитите 
во наредниот испитен рок се изрекува во случаите кога 
кандидатот:  

- употребува недозволени средства кои не се пропи-
шани со испитната програма (хартија, мобилен теле-
фон или други електронски направи); 

- полага наместо друг кандидат (замена на иденти-
тет); 

- не го предава целиот испитен материјал (тест-кни-
шката и листата со одговори); 

- несоодветно се однесува во текот на испитот (кога 
кандидатот се обидува да го прекине испитот, кога кан-
дидатот упатува закани кон тестаторите или набљуду-
вачите на испитот). 

Тестаторот/набљудувачот ги евидентира нарушува-
њата на правилата за полагање на испитите од држав-
ната матура во Формуларот за идентификација на кан-
дидатите-Протокол. Предлог за изрекување на мерката 
поништување на сите испити од државната матура и 
забрана за полагање на испитите во наредниот испитен 
рок, даваат тестаторот и набљудувачот преку УМК до 
ДИЦ. 

Комисијата за изрекување на мерки при ДИЦ, нај-
доцна 3 дена по испитот, писмено го известува канди-
датот за изречените мерка од став 8 на овој член. 

 
Член 48 

За нарушување на правилата за полагање на интер-
ните испити направени од страна на кандидатот, се 
изрекуваат следните мерки кои се степенувани: 

- опомена; 
- прекинување на испитот (отстранување од испит); 
- поништување на сите интерни испити од државна-

та матура. 
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Опомена изрекува тестаторот, така што го опомену-
ва кандидатот и го запишува во формуларот за спрове-
дување на интерниот испитот.  

Опомена се изрекува во случаите кога кандидатот: 
- поседува недозволени средства кои не се пропи-

шани со испитната програма (хартија, мобилен теле-
фон или други електронски направи); 

- пишува (недолични) знаци или содржини во те-
стот или листата за одговори кои не се поврзани со ис-
питот; 

- разменува информации поврзани со испитот. 
По изречената опомена, доколку кандидатот про-

должи да ги повторува прекршоците од став 3 на овој 
член, тестаторот го отстранува од испит и му наложува 
на кандидатот да го напушти испитниот простор. 

Во случаите на став 4 од овој член, тестот на канди-
датот не се оценува. 

Мерката прекинување на испитот (отстранување од 
испитот) УМК ја изрекува во случаите кога кандида-
тот: 

- препишува од друг кандидат; 
- дозволува сопствениот труд да го искористи друг 

кандидат.  
Мерката поништување на сите интерни испити од 

државната матура, на предлог на тестаторот, УМК ја 
изрекува во случаите кога кандидатот:  

- употребува недозволени средства кои не се пропи-
шани со испитната програма (хартија, мобилен теле-
фон или други електронски направи); 

- полага наместо друг кандидат (замена на иденти-
тет); 

- не го предава испитниот материјал;  
- несоодветно се однесува во текот на испитот (кога 

кандидатот се обидува да го прекине испитот, кога кан-
дидатот упатува закани кон тетстаторите или набљуду-
вачите на испитот). 

Тестаторот ги евидентира сите нарушувања на пра-
вилата за полагање на испитите во Формулар за спро-
ведување на интерните испити. 

Претседателот на УМК најдоцна од 24 часа писме-
но го известува кандидатот за изречената мерка од став 
7 на овој член. 

 
Член 49 

Доколку набљудувачот констатира дека тестаторот 
не постапува согласно член 47 од овој правилник, или 
му помага на кандидатот во решавање на тестот, го от-
странува тестаторот од испитната просторија и го заме-
нува со некој од резервните тестатори.  

Во случајот од став 1 на овој член, набљудувачот ги 
информира Претседателот на УМК и ДИЦ за изврше-
ната промена на тестаторот и тоа го евидентира во 
Формуларот за набљудување на државната матура.  

 
Член 50 

Кандидатот, доколку смета дека е направена гре-
шка во оценувањето на испитните задачи, во пресмету-
вањето на бројот на бодовите или во изведувањето на 
оценката, може да достави приговор на оценката од ис-
питот.  

Рокот за доставување приговор е најдоцна два дена 
по објавувањето на прелиминарните резултати од ис-
питот.  

 Кандидатот приговорот за екстерните испити го 
поднесува до УМК. која приговорот го проследува до 
ДИЦ, најдоцна еден ден по завршување на рокот за до-
ставување приговори.  

Приговорот од став 3 на овој член се разгледува од 
страна на предметната комисија за приговори составе-
на од три члена и тоа: член на соодветната државна ма-
турска предметна комисија, претставник од ДИЦ и 
претставник од оценувачите, најдоцна седум дена од 
приемот на приговорот за јунскиот испитен рок и нај-
доцна четири дена за августовскиот испитен рок. 

Предметните комисии за приговори се формираат 
од страна на ДИЦ. 

Ако бројот на приговорите по одреден предмет е 
голем, може да се формираат повеќе од една комисија 
за приговори. 

Со поднесувањето на приговорот кандидатот при-
ложува копија од уплатница за трошоци за разгледува-
ње на приговорот.  

Ако комисијата од став 4 на овој член врз основа на 
увидот во испитниот материјал констатира дека приго-
ворот на кандидатот е основан, утврдува конечен број 
на бодови, а уплатените средства на кандидатот му се 
враќаат. 

Кандидатот приговорот за испитите од интерниот 
дел го поднесува до УМК која го проследува пригово-
рот до училишната предметна комисија. 

Училишната предметна комисија го разгледува 
приговорот во присуство на еден член од УМК.  

Кандидатот за резултатот од приговорот се известу-
ва најдоцна три дена од денот на приемот на пригово-
рот.  

Ако комисијата од став 9 на овој член констатира 
дека е направена грешка, во тој случај таа утврдува ко-
нечен број на бодови.  

Кандидатот кој доставил приговор има право на 
увид во тестот.  

 
Член 51 

Кандидатот кој успешно ја положил државната ма-
тура и сака да го подобри успехот од еден или повеќе 
предмети, може повторно да полага наредната учебна 
година во јунскиот испитен рок. 

На кандидатот од став 1 на овој член му се утврдува 
оценка што ја постигнал на повторното полагање.  

Правото на подобрување на резултатот кандидатот 
може да го користи само еднаш. 

 
Член 52 

На кандидат од гимназиско образование кој го по-
ложил задолжителниот дел од државната матура, еден 
од изборните предмети и проектната задача по негово 
барање му се издава диплома за положена училишна 
матура. 

На кандидат од стручно образование кој го поло-
жил задолжителниот дел од државната матура, струч-
ниот изборен предмет и проектната задача по негово 
барање му се издава диплома за положен завршен ис-
пит. 
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На кандидат од уметничко образование кој го поло-
жил задолжителниот дел од државната матура, струч-
ниот изборен предмет и проектната задача по негово 
барање му се издава диплома за положена училишна 
матура. 

 
Член 53 

Од страна на претседателот на УМК до крајот на 
септември се доставува извештај до ДИЦ за резултати-
те по интерните испити од државната матура, изготву-
ван согласно упатствата утврдени од ДИЦ.  

Од ДИЦ, до крајот на октомври се доставува краен 
извештај за државната матура до Државниот матурски 
одбор. 

 
VII. ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА МАТУРА 
ЗА КАНДИДАТИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ 
ПОТРЕБИ ВО ГИМНАЗИСКОТО, СТРУЧНОТО И 

УМЕТНИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Член 54 
УМК за кандидатите со посебни образовни потре-

би, го подготвува и осмислува начинот на прилагоду-
вање на интерните делови од матурскиот испит во кон-
султација со ДИЦ. 

Прилагодувањето на државната матура за кандида-
тите со посебни образовни потреби треба да биде соод-
ветно на нивното искуство стекнато во наставниот про-
цес. 

 
Член 55 

Испитот за кандидатите со посебни потреби може 
да трае најмногу за 50% подолго од времето предвиде-
но за испитот по соодветниот предмет. 

Државната предметна матурска комисија односно 
УМК може да предвидат и време за одмор на кандида-
тот (пауза). 

За кандидатите од став 1 на овој член се обезбедува 
посебна просторија. Ако испрашувачот е надворешен 
член се обезбедува внатрешен член на комисија и те-
статор на испитот. Тестаторот на испитот обезбедува 
да не се нарушува испитниот ред. 

 
Член 56 

За кандидатите со посебни образовни потреби може 
да се извршат следниве прилагодувања: 

- техничко прилагодување на испитниот материјал; 
- полагање со помошник; 
- употреба на посебни помагала; 
- наместо писмен, спроведување устен испит и 

обратно; 
- прилагоден испит со употреба на Брајово писмо и/ 

или знаковен јазик; 
- прилагодена подготовка на изготвување на про-

ектната задача и нејзино оценување. 
 

Член 57 
Кандидатот со посебни образовни потреби може да 

се ослободи од полагање на дел од испитниот матери-
јал кој не е можно да се прилагоди. 

Член 58 
За кандидатот со телесен инвалидитет или мулти-

хендикеп, доколку е потребно, се обезбедува читач и 
запишувач на одговорите (помошник). 

Помошник не може да биде негов наставник или 
негов роднина. 

Помошник може да биде еден од членовите на ис-
питната комисија. 

 
Член 59 

Кандидатот со посебни образовни потреби може да 
користи компјутер. 

Кандидатот не може да има пристап до било какви 
програми кои би му овозможиле полесно да го положи 
испитот. Една копија од одговорите на кандидатот се 
чува на надворешен преносен мемориски уред (флеш 
меморија, дискета, DVD, CD), а една копија се печати, 
а потоа претседателот на испитната комисија одгово-
рите на кандидатот ги брише од компјутерот. 

 
Член 60 

За кандидат со посебни образовни потреби усниот 
дел од испитот може да се замени со писмен.  

Кандидатот со тешки пречки во говорот, може да се 
ослободи од усниот дел од испитот, или истиот да го 
полага со асистиирање на интерпретатор. 

 
Член 61 

Кандидатот со оштетен слух може да се ослободи 
од усниот дел од испитот, или истиот да се спроведе со 
помош на интерпретататор на знаковен јазик. 

На кандидатот со оштетен вид (слабовиди и слепи 
ученици) треба да му се обезбеди во текот на испитот 
да користи видно и Брајово писмо. 

 
Член 62 

Презентацијата и одбраната на проектната задача 
треба да се прилагодат така што кандидатот може да ги 
покаже своите знаења и способности.  

 
VIII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 63 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за начинот на полагањето и 
оценувањето на резултатите на учениците на испитите 
во државната матура во гимназиското, средното струч-
но и во уметничкото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 140/07, 68/08 и 61/09). 

 
Член 64 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 19-3355/1                                             
10 мај 2010 година                                Министер,        
        Скопје                             Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1191. 
Врз основа на член 104 став (1) од Законот за жи-

вотна средина („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 83/09, 159/08 и 48/10), 
министерот за животна средина и просторно планира-
ње донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА КО-
МИСИЈА ЗА  НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ 
ЗАРАДИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈДОБРИ ДО-
СТАПНИ ТЕХНИКИ ВО А – ИНТЕГРИРАНИТЕ  

ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ 
 

Член 1 
Со ова решение се формира Научно-техничка коми-

сија за  најдобри достапни техники заради определува-
ње на најдобри достапни техники во А – интегрираните 
еколошки дозволи (во понатамошниот текст: Комиси-
јата). 
 

Член 2 
Комисијата се состои од 7 членови  од кои еден  е 

претседател и тоа: 
1. Проф. д-р Бошко Ников – независен експерт - 

претседател; 
2. Славјанка Пејчиновска Андоновска – независен 

експерт – член; 
3. Лилјана Пеева – независен експерт - член; 
4. Александар Брезовски – консултант во Консул-

тантска куќа „Алекс Стјуард“ ДОО Скопје - член; 
5. Симон Атанасов - експерт  вработен во РЕК Би-

тола - член; 
6. Ваит Ајро – експерт во „Проаква – Колектор“ 

(Струга) -член; и 
7. Фана Христовска – експерт – Менаџер за живот-

на средина МИТТАЛ  СТЕЛ - член. 
Претседателот на Комисијата може да определи 

свој заменик, од редот на членовите.  
По потреба во работата на Комисијата може да 

учествуваат и повремени членови од редот на експер-
тите од предметната област. 

 
Член 3 

Претседателот и членовите на Комисијата се име-
нуваат  за период од четири години со можност за по-
вторен избор.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Комисијата за своето работење, годишно го изве-

стува министерот за животна средина и просторно пла-
нирање. 

 
Член 5 

Стручно-административните работи на Комисијата 
ги врши секретарот на Комисијата.  

За секретар на Комисијата се назначува Назим Али-
ти – раководител на одделението за интегрирано спре-
чување и контрола на загадувањето во Управата за жи-
вотна средина. 

  
Член 6 

Комисијата за својата работа донесува Деловник за 
работа. 

 
Член 7 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-4302/3 

7 мај 2010 година                                  Министер, 
   Скопје                                 д-р Неџати Јакупи, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1192. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 
37/05, 121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд 
и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец април 

2010 година, во однос на месец март 2010 година, е по-
висока за 0,6%. 

2. Правото на пораст на платите за месец април 2010 
година, во однос на месец март 2010 година, за работо-
давачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија изнесува 0,3%. 

 
                                                             Министер,  
                                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 
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