„Службен весник на РМ“ бр. 133 од 02.11.2007 година

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29
октомври 2007 година.
Бр. 07-4559/1
29 октомври 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА
РЕВИЗИЈА
Член 1
Во Законот за државната ревизија ("Службен весник на Република Македонија" број
65/97, 70/2001, 31/2003, 19/2004, 73/2004 и 70/2006), по членот 27-б се додава нова Глава
III-б и седум нови члена 27-в, 27-г, 27-д, 27-ѓ, 27-е, 27-ж и 27-з, кои гласат:
" III-б. РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА ПРЕТПРИСТАПНИ ФОНДОВИ НА ЕВРОПСКАТА
УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 27-в
Во Државниот завод за ревизија Владата на Република Македонија формира
Ревизорско тело во системот на управување со претпристапни фондови на Европската
унија во Република Македонија, како функционално независно ревизорско тело (во
натамошниот текст: Ревизорското тело).
Ревизорското тело, врши ревизија на Инструментот за претпристапна помош - ИПА
фондовите (во натамошниот текст: ИПА фондови).
Ревизорското тело е независно од организационите облици на Државниот завод за
ревизија.
Структурата на организационата поставеност на Ревизорското тело се утврдува со акт,
донесен од раководителот на Ревизорското тело.
Соработката на Ревизорското тело со Државниот завод за ревизија, ќе се остварува
согласно со Меморандумот за разбирање и соработка меѓу Државниот завод за ревизија и
Ревизорското тело.
Ревизорското тело врши верификација на: ефикасноста во функционирањето на
системите за раководење и контрола на претпристапните фондови на Европската унија во
Република Македонија и веродостојност на сметководствените трансакции и информации
доставени до Европската комисија, според методологијата за работа која се изготвува
согласно со Меѓународните стандарди за ревизија на врховните ревизорски институции
(ИНТОСАИ).
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Член 27-г
Ревизорското тело во текот на секоја година донесува годишен ревизорски план за
работа, кој е независен и самостоен од годишниот план за работа на Државниот завод за
ревизија.
Ревизорското тело годишниот план за работа од ставот 1 на овој член го доставува до
Националниот координатор за авторизација и до Европската комисија, до крајот на
тековната година за наредната година.
Ревизорското тело најдоцна до 31 декември секоја година изготвува годишен
ревизорски извештај согласно со Рамковната спогодба склучена меѓу Европската комисија
и Република Македонија за имплементација на ИПА регулатива. Годишниот ревизорски
извештај го опфаќа периодот за претходните 12 месеца, завршувајки на 30 септември за
годината која е предмет на ревизија.
Ревизорското тело изготвува годишно мислење за периодот од ставот 3 на овој член и
се доставува истовремено со годишниот ревизорски извештај и претставува верификација,
со цел да утврди дали системот на управување и контрола функционира ефикасно и
согласно со ИПА Регулативата на Европската комисија и други договори меѓу
Европската комисија и Република Македонија.
Ревизорското тело годишниот извештај и годишното мислење ги доставува до
Европската комисија, Надлежниот координатор за акредитација и Националниот
координатор за авторизација.
Ревизорското тело изготвува мислење за конечниот извештај за трошоците за целосно
или делумно завршување на програмите финансирани од ИПА фондовите. Конечниот
извештај за трошоците се изготвува и доставува до Европската комисија од страна на
Националниот координатор за авторизација.
По потреба мислењето за конечниот извештај за трошоците може да биде придружено
со ревизорски извештај, изработен од страна на Ревизорското тело, за периодот кој не бил
ревидиран пред целосно или делумно завршување на програмата.
Ревизорското тело, мислењето за конечниот извештај го изготвува согласно Рамковната
спогодба и го доставува до Европската комисија и до Надлежниот координатор за
акредитација истовремено или во период од три месеци по поднесувањето на Конечниот
извештај од Националниот координатор за авторизација до Европската комисија.
Годишниот план, годишниот ревизорски извештај и годишното мислење
се
изготвуваат и доставуваат на македонски и на англиски јазик.
Годишниот извештај и годишното мислење на ревизорското тело, не се составен дел на
годишниот извештај на Државниот завод за ревизија.
Член 27-д
Работите на ревизија на Ревизорското тело можат да ги вршат овластени државни
ревизори и државни ревизори од Државниот завод за ревизија на Република Македонија
распоредени за вршење на работи во Ревизорското тело согласно со актот од членот 27-в
став 4 на овој закон.
Овластените државни ревизори или државните ревизори кои вршат ревизија на
поставеноста и функционалноста на структурните и контролните системи за управување
со ИПА фондовите, остваруваат право на плата и можат да добиваат надополнување на
платата со исплата на месечни парични награди, поради посебните услови и посебната
одговорност која произлегува од работното место согласно со членот 27-б од овој закон.
Висината на паричната награда и надополнувањето на платата од ставот 2 на овој член
ја определува раководителот на ревизорското тело.
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Член 27-ѓ
Со Ревизорското тело за вршење на ревизија на ИПА фондовите раководи раководител
кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија по предлог и со согласност
на главниот државен ревизор.
Раководителот на Ревизорското тело за вршење на ревизија на ИПА фондовите е
одговорен за имплементација на буџетскиот дел - разделот наменет за Државниот завод за
ревизија кој се однесува на ставката за Ревизорското тело за вршење на ревизија на ИПА
фондовите.
Раководителот на ревизорското тело за вршење на ревизија на ИПА фондовите е
единствен потписник на Годишниот ревизорски план, годишниот ревизорски извештај,
годишното мислење и Мислењето за конечниот извештај за трошоците за целосно или
делумно завршување на програмите, предлогот на буџетскиот дел кој се однесува на
Ревизорското тело и други акти поврзани со функционирањето на Ревизорското тело за
вршење на ревизија на ИПА фондовите.
Член 27-е
Ревизорското тело за реализација на своите активности, соработува со надлежните
ревизорски институции и тела од земјите членки на Европската унија, кандидати и
потенцијални земји кандидати за членство во Европската унија.
Член 27-ж
Средства за финансирање на Ревизорското тело , се обезбедуваат од Буџетот на
Државниот завод за ревизија со програма "Ревизорско тело за претпристапни фондови на
Европската унија во Република Македонија".
Програмата од ставот 1 на овој член се подготвува од страна на Ревизорското тело и не
подлежи на одобрување од страна на Државниот завод за ревизија.
Собранието на Република Македонија посебно гласа за програмата од ставот 1 на овој
член од разделот на Државниот завод за ревизија која е наменета за Ревизорското тело во
Буџетот на Република Македонија.
Член 27-з
Во функција на реализација на своите активности, Ревизорското тело има целосен
пристап до сите информации и документи кои се поврзани со проекти или програми кои
се финансирани целосно или делумно со средства од претпристапните ИПА фондови."
Член 2
Насловот пред членот 29 “IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се менува и гласи: “IV.
ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ”.
Член 3
Во членот 28 став 1 во воведната реченица зборовите: “Со парична казна од 10.000 до
300.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од
1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице на субјектот
кај кој се врши ревизијата.“
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Член 4
Во членот 29 став 1 во воведната реченица зборовите: “Со парична казна од 10.000 до
50.000 денари” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 2.500 евра во
денарска противвредност”.
Член 5
Одредбите од Главата III-б на овој закон ќе се применуваат до пристапувањето на
Република Македонија во Европската унија.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на
Република Македонија”.
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