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20140431263
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА 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 26
февруари 2014 година.
Бр. 07-1257/1
26 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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
66/10, 145/10 и 12/14), во членот 5 се додава нов став (1), кој гласи:
„Главниот државен ревизор, односно заменикот се избираат по пат на јавен оглас кој се
објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на
Република Македонија од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од
македонскиот јазик.“
Во ставот (1) кој станува став (2) се додаваат две нови точки 4 и 5, кои гласат:
„4) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за
активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2);
5) има положено психолошки тест и тест за интегритет;“.
Точките 4 и 5 стануваат точки 6 и 7.
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Член 2
Во членот 9 точка 13 зборот „државни“ се заменува со зборот „административни“.
Член 3
Членот 13-а се менува и гласи:
„(1) Вработените во Државниот завод за ревизија имаат статус на административни
службеници или помошно-технички лица.
(2) Административните службеници од ставот (1) на овој член може да бидат:
- овластени државни ревизори, односно државни ревизори кои вршат државна ревизија
или
- државни службеници кои вршат административни работи во функција на извршување
на надлежностите на Државниот завод за ревизија определени со овој закон.
(3) За прашањата кои се однесуваат на работниот однос на вработените од ставот (2)
алинеја 1 на овој член кои не се уредени со овој закон и со колективен договор се
применуваат одредбите од Законот за административните службеници и општите прописи
за работните односи.
(4) За прашањата кои се однесуваат на работниот однос на вработените од ставот (2)
алинеја 2 на овој член се применуваат одредбите од Законот за административните
службеници.
(5) Помошно-технички лица се вработените во Државниот завод за ревизија кои вршат
работи на одржување, вршење на превоз, како и други помошни и технички работи и за
нив се применуваат општите прописи за работни односи.“
Член 4
Членот 13-б се менува и гласи:
„(1) За овластените државни ревизори, односно државните ревизори се утврдуваат
следниве нивоа на работни места и се опишуваат со следниве звања:
1) категорија Б овластени државни ревизори:
- ниво Б1 советник на главниот државен ревизор,
- ниво Б2 помошник на главниот државен ревизор,
- ниво Б3 раководител на а ревизија и
- ниво Б4 помошник на раководител на ревизија и
2) категорија Б државни ревизори:
- ниво В1 самостоен ревизор,
- ниво В2 виш ревизор,
- ниво В3 ревизор и
- ниво В4 помлад ревизор.
(2) Испитот за стекнување на звањето овластен државен ревизор е единствениот
стручен испит кој претставува посебен услов за пополнување на работно место од
категоријата Б.“
Член 5
Во членот 13-в ставот (1) се менува и гласи:
„Платите на овластените државните ревизори, односно државни ревизори се утврдуваат
врз основа на коефициенти и тоа:
- ниво Б1 коефициент 3,40,
- ниво Б2 коефициент 3,30,
- ниво Б3 коефициент 3,10,
- ниво Б4 коефициент 3,00,
- ниво В1 коефициент 2,90,
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- ниво В2 коефициент 2,70,
- ниво В3 коефициент 2,50 и
- ниво В4 коефициент 2,00.“
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Административните службеници кои не вршат државна ревизија примаат плата
согласно со Законот за административните службеници.“
Член 6
Во членот 16 став (4) точка 5 зборовите: „државни и јавни“ се заменуваат со зборовите:
„административни“.
Член 7
Во членот 30 став (4) зборот „тројца“ се заменува со зборовите: „еден овластен државен
ревизор и двајца државни ревизори“.
Член 8
Главниот државен ревизор, односно заменикот именувани пред денот на
започнувањето со примена на членот 1 од овој закон ќе продолжат да ја извршуваат
својата функција се до истекувањето на мандатот за кој се именувани.
Член 9
Одредбите од членот 1 ода овој закон ќе почнат да се применуваат една година од
денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот
за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат две години од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, освен одредбите од членовите 3, 4 и 5 од овој закон кои ќе
започнат да се применуваат од денот на примената на Законот за административните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).
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