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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЈАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.192 од 05.11.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на 

Република Македонија“ број 90/2009 и 188/13), во членот 36-б став (5) се менува 
и гласи: 

„Кандидатот од ставот (4) на овој член, посетува петдневна воведна обука и 
полага елиминационен тест од областа на сметководството.“ 

Ставот (6) се менува и гласи: 
„Обуката и тестирањето од ставот (5) на овој член ја спроведува едукаторот за 
модулот сметководство.“ 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„Кандидатот кој го положил елиминациониот тест од ставот (5) од овој член, со 

министерот за финансии потпишува договор за обука и полагање на испит за 
овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор.“ 

 

Член 2 
Во членот 36–д став (3) зборовите: „овластени внатрешни ревизори во јавниот 

сектор“ се заменуваат со зборовите: „лица со знаење и искуство од соодветниот 
модул од ставот (1) на овој член“. 

 

Член 3 
Во членот 36-ѓ став (1) се менува и гласи: 

„Едукаторите од членот 36-д став (3) од овој закон изготвуваат база од најмалку 
200 прашања и одговори за првиот модул од испитот, а за вториот и третиот 
модул најмалку 200 примери на задачи и одговори.“ 

Во ставот (3) зборот ,,еднаш“ се заменува со зборот ,,двапати“. 
Ставот (5) се менува и гласи: 

„Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базата на прашања, 
Комисијата одлучува најмалку 30% од прашањата од базата од ставот (1) на овој 
член да бидат изменети или целосно отстранети и заменети со нови.“ 

Ставот (7) се брише. 
Ставот (8) станува став (7). 

 
Член 4 

Членот 36-е се менува и гласи: 

„(1) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на 
испитот ги врши Министерството за финансии, за што министерот за финансии 

определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите 
за полагање на испитот, а испитот технички го спроведува правно лице 
регистрирано во Централниот регистар избрано на јавен оглас од Министерството 

за финансии. 
(2) На одговорното лице од ставот (1) на овој член за секоја одржана испитна 

сесија му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната 
нето плата во Република Македонија, за што Министерството за финансии 

донесува решение.“ 
 

Член 5 

Во членот 36-ж став (1) се менува и гласи: 
„На кандидатот му се овозможува да започне да го полага испитот во првата 

наредна сесија од денот на одобреното барање за полагање на испитот.“ 
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Член 6 
Во членот 36-з став (2) се менува и гласи: 

,,Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста 
се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум 
дена пред одржување на испитот преку веб страницата на Министерството за 

финансии и Јавниот радиодифузен сервис.“ 
По ставот (5) се додаваат пет нови става (6), (7), (8), (9) и (10), кои гласат: 

,,(6) На претставниците од ставот (5) на овој член за секоја одржана испитна 
сесија им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната 
нето плата во Република Македонија, за што Министерството за финансии 

донесува решение. 
(7) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го 

блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за 
време на спроведување на испитните сесии. 

(8) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши 
постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во 
просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на 

електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на 
испитот. 

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која 
обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и 
истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК. 

(10) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на 
електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и 

истиот го доставува до Министерството за финансии најдоцна во рок од 15 дена 
од завршување на испитот.“ 
 

Член 7 
Во членот 36-ѕ став (7) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „и му се изрекува забрана за полагање на испитот во траење од три 
години, за што Министерството за финансии донесува решение против кое може 
да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на 

приемот на решението.“ 
 

Член 8 
Во членот 36-и став (5) се брише. 
 

Член 9 
Во членот 36-ј став (1) зборовите: „Првите два модула од испитот содржат по“ се 

заменуваат со зборовите: „Првиот модул од испитот содржи“. 
Во ставот (2) зборовите: „Третиот модул од испитот содржи“ се заменуваат со 
зборовите: „Вториот и третиот модул од испитот содржат“. 

 
Член 10 

Членот 36-к се менува и гласи: 
„(1) Полагањето на првиот модул од испитот се врши со одговарање на определен 
број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер. 

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

(3) Полагањето на вториот и третиот модул од испитот се врши со решавање на 
задачите од членот 36-ј став (2) од овој закон. 

(4) Вреднувањето на решенијата од вториот и третиот модул го вршат 
едукаторите согласно со поени утврдени во задачата, а за четвртиот модул 
согласно со упатство објавено на веб страницата на Министерството за финансии. 
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(5) Полагањето на четвртиот модул од испитот се врши со доставување студија на 
случај. 

(6) Базата на прашања и одговори за полагање на првиот модул се чува во 
единствениот електронски систем за полагање на испитот во Министерството за 
финансии и е јавно достапна, а примери на задачи и одговори се објавуваат на 

веб страницата на Министерството за финансии и се јавно достапни. 
(7) Бројот на прашања во базата од ставот (6) се зголемува за 10% годишно. 

(8) Резултатите од полагањето на првиот модул на испитот му се достапни на 
кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото 
завршување. 

(9) По спроведениот елиминационен тест на кандидатите од членот 36-б став (5) 
од овој закон и спроведениот испит од вториот и третиот модул, овластените 

претставници од Министерството за финансии од членот 36-з став (5) од овој 
закон, тестот и одговорите на задачите веднаш скенирани ги доставуваат 

електронски до одговорното лице од членот 36-е став (1) од овој закон. 
(10) Резултатите од полагањето на сите модули на испитот по идентификациски 
броеви се објавуваат на веб страницата на Министерството за финансии во рок од 

30 дена од денот на одржувањето на испитот.“ 
 

Член 11 
Во членот 36-л став (1), зборовите: „и вториот“ се бришат. 
Во ставот (2) бројот „(7)“ се заменува со бројот „(6)“. 

Во ставот (4) зборовите: „и вториот“ се бришат. 
 

Член 12 
Во членот 36-љ став (1) зборовите: „и вториот“ се бришат. 

 

Член 13 
Членот 36-м се менува и гласи: 

„(1) Вкупното време определено за одговарање на прашањата од тестовите за 
полагање на првиот модул изнесува 120 минути. 
(2) Вкупното време определено за одговарање на прашањата и задачите од 

тестот за полагање на вториот и третиот модул изнесува 180 минути. 
(3) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој постигнал најмалку 50% 

од вкупниот број предвидени поени.“ 
 

Член 14 

Членот 36-њ се менува и гласи: 
„На барање на кандидатот, Министерството за финансии овозможува непосреден 

увид на резултатите од испитот.“ 
 

Член 15 

Во членот 36-о став (4) зборовите: „најдоцна 15 дена“ се бришат. 
 

Член 16 
Во членот 36-п став (3) се менува и гласи: 
„Комисијата од ставот (2) на овој член се состанува по секоја одржана испитна 

сесија и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот 
го полагале кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот 

согласно со членот 36-а од овој закон, но не порано од денот на примената на 
овој закон, за што доставува извештај до Министерството за финансии.“ 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
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„(4) На членовите на комисијата од ставот (2) на овој член им следува паричен 
надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во 

Република Македонија, за што Министерството за финансии донесува решение.“ 
Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (5), (6), (7) и (8). 

 

Член 17 
Членот 54-а се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 36-е став 
(1) од овој закон, доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата 

на Министерството за финансии и доколку не ја постави снимката од целиот 
испит на веб страницата на Министерството за финансии. 

(2) Со глоба од 2.000 до 3.000 евра денарска противвредност ќе се казни 
одговорното лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за 

полагање на испитот од членот 36-е став (1) од овој закон, кое ќе дозволи да 
полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови од овој закон. 
(3) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 36-з став 
(7) од овој закон, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во 

просторијата за полагање на испитот. 
(4) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се 
изрече на овластените претставници од членот 36-з став (5) од овој закон ако 

дозволат кандидатот да постапи спротивно на ставовите (2) и (3) и од членот 36-ѕ 
од овој закон. 

(5) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на кандидатот кој постапува спротивно на членот 36-ѕ ставови (2) и (3) од 
овој закон. 

(6) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на 
овластената институција која го спроведува испитот од членот 36-е од овој закон, 

доколку не го прекине испитот согласно со членот 36-ѕ ставови (4) и (5) од овој 
закон. 
(7) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на овластениот претставник од членот 36-з став (5) од овој закон, доколку 
постапи спротивно на членот 36-ѕ став (6) од овој закон. 

(8) Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се казнат 
членовите на комисијата од членот 36-п став (2) од овој закон, доколку утврдат 
неправилности во спроведувањето на испитот, а за тоа не го известат министерот 

за финансии.“ 
 

Член 18 
Членот 55 се менува и гласи: 
„(1) За прекршоците од членовите 53, 54 и 54-а од овој закон прекршочна 

постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд. 
(2) Барање за покренување на прекршочна постапка до надлежен суд поднесува 

Министерството за финансии- Сектор за финансиска инспекција во јавниот 
сектор. 
(3) За прекршоците утврдени со овој закон пред поднесување на барање за 

поведување на прекршочна постапка се спроведува постапка за порамнување со 
издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за финансиската 

инспекција во јавниот сектор.“ 
 

Член 19 
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна внатрешна 
финансиска контрола („Службен весник на Република Македонија“ број 188/13) 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 5 

во членот 10 датата „1 јануари 2017 година“ се заменува со датата „1 јануари 
2018 година“. 

 
Член 20 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 


