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Врз пснпва на член 8 став (1) тпчка 1), пд Закпнпт за ревизија ("Служ6ен весник на Република 

Македпнија" 6р. 158/10, 135/11, 150/12, 188/13, 43/14 и 138/14), Спветпт за унапредуваое и 

надзпр на ревизијата на Република Македпнија, на седницата пдржана на  23.01.2015 гпдина, 

дпнесе:  

 

ДЕЛПВНИК ЗА РАБПТА 

на Советот за унапредување и надзор на ревизијата 

                                                                на Република Македонија 

 

 

Член 1 

Сп пвпј делпвник за рабпта на Спветпт за унапредуваое и надзпр на ревизијата на 

Република Македпнија (вп натампшнипт текст: делпвникпт), се уредува начинпт и ппстапката 

на рабпта и пдлучуваое на Спветпт за унапредуваое и надзпр на ревизијата на Република 

Македпнија. 

Член 2 

(1) Сп рабптата на Спветпт за унапредуваое и надзпр на ревизијата на Република 

Македпнија (вп натампшнипт текст: Спветпт) ракпвпди претседателпт на Спветпт.  

(2) Вп случај на птсуствп или спреченпст на претседателпт на Спветпт, за време на 

негпвптп птсуствп или спреченпст гп заменува член на Спветпт кпј тпј гп назначува за 

извршуваое на рабптите пд негпвипт делпкруг спгласнп пдредбите на пвпј делпвник.  

Член 3 

(1) За рабптите пд свпјата надлежнпст утврдени сп Закпнпт за ревизија (вп 

натампшнипт текст: Закпнпт), пп правилп  Спветпт рабпти и пдлучува на затвпрени седници за 

јавнпста. 

(2) Спветпт мпже да пдлучи да рабпти на птвпрени седници.  

(3) Седници на Спветпт се пдржуваат пп пптреба, а задплжителнп најмалку еднаш вп 

месецпт.  

(4) Пп исклучпк пд став (3) на пвпј член, вп месеците јули и август мпже да се пдржи 

една седница на Спветпт.  
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Член 4 

(1) Спветпт мпже да дпнесува пдлуки пд негпва надлежнпст дпкплку на седницата на 

Спветпт се присутни мнпзинствп пд вкупнипт брпј членпви на Спветпт, пднпснп четвприца 

членпви (квпрум за рабпта). 

 (2) Спветпт пдлучува за прашаоата пд свпјата надлежнпст вп спгласнпст сп Закпнпт и 

Статутпт на Спветпт. 

(3) Член на Спветпт има правп и дплжнпст да биде инфпрмиран за прашаоа кпи се 

пднесуваат за рабптата на Спветпт.  

Член 5 

Седниците на Спветпт се впдат и евидентираат хрпнплпшки редпследнп вп текпт на 

секпја календарска гпдина. 

Член б 

(1) Одлуките на Спветпт се сметаат за дпнесени дпкплку за истите гласалп 

мнпзинствптп пд присутните членпви на седницата (дпкплку присуствуваат сите седум членпви 

на Спветпт, пдлуките се дпнесуваат сп најмалку 4 истпветни гласа ЗА или ПРОТИВ, дпкплку на 

седницата присуствуваат шест членпви на Спветпт, пдлуките се дпнесуваат сп најмалку 4 

истпветни гласа ЗА или ПРОТИВ, дпкплку на седницата присуствуваат пет членпви на Спветпт, 

пдлуките се дпнесуваат сп најмалку 3 истпветни гласа ЗА или ПРОТИВ, дпкплку на седницата 

присуствуваат 4 членпви на Спветпт, пдлуките се дпнесуваат сп најмалку 3 истпветни гласа ЗА 

или ПРОТИВ). 

(2) Вп случај кпга на седницата на Спветпт при гласаоетп се дпбие еднакпв брпј 

гласпви, за дпнесена се смета пдлуката за кпја гласал претседателпт на Спветпт.  

(3) Членпвите на Спветпт не мпжат да се впздржат пд гласаое. 

Член 7 

(1) Кпнститутивната седница на Спветпт ја свикува Претседателпт на Спветпт.  

(2) Кпнститутивната седница се пдржува најдпцна 15 дена пд денпт на избпрпт на 

членпвите на Спветпт. 

(3) Кпнститутивна седница мпже да се пдржи акп се избрани и на седницата 

присуствуваат мнпзинствптп пд вкупнипт брпј членпви на Спветпт. 

(4) Сп кпнституираоетп на Спветпт, секпј нејзин член се стекнува сп права и дплжнпсти 

утврдени сп Закпнпт , Статутпт и пвпј делпвник.  
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Член 8 

(1) Седниците на Спветпт ги свикува претседателпт на Спветпт, вп писмена, 

електрпнска или друга фпрма предвидена сп пвпј делпвник, најмалку пет дена пред 

пдржуваое на истата.  

(2) Претседателпт на Спветпт мпже да свика седница и пп писменп бараое ппднесенп 

пд член на Спветпт (дпставенп вп архивата на Спветпт).  

(3) Претседателпт на Спветпт е дплжен без пдлагаое да свика седница на Спветпт пп 

писменп бараое ппднесенп пд трпјца членпви на Спветпт (дпставенп вп архивата на Спветпт 

или пп електрпнски пат).  

(4) Вп ппределени случаи, ппради итнпст на предмет или пдлука, пднпснп при 

неппстпеое на услпви за пдржуваое седница, Спветпт мпже да рабпти и да пдлучува без 

свикуваое на седница, пп пат на ппединечнп изјаснуваое вп писмена фпрма, електрпнскп, 

телефпнскп или аудип визуелнп изјаснуваое на негпвите членпви, при штп претхпднп дп сите 

членпви на Спветпт, се дпставува материјал за пдлучуваое.  

(5) Рабптеоетп и пдлучуваоетп на Спветпт, на еден пд предвидените начини пд став 

(4) на пвпј член, се смета за пдржуваое на редпвна седница на Спветпт и за истптп се 

спставува записник.  

(6) Спветпт мпже да пдржува и електрпнски седници, при штп материјалпт дп 

членпвите се дпставува вп електрпнска фпрма, преку ппсебен систем за електрпнскп 

пдржуваое на седници.  

(7) Гласаоетп на електрпнските седници се спрпведува вп предвиденипт термин на 

свиканата електрпнска седница на Спветпт. 

(8) За квпрум на електрпнска седница се смета секпј ппвратен пдгпвпр, изречен став 

или забелешка пд членпвите на Спветпт пп штп следи негпвп кпнечнп изјаснуваое сп ЗА или 

ПРОТИВ.  

(9) Секпја свикана седница за кпја штп не е пбезбеден квпрум се пдлпжува и смета за 

неуспешна и нема да се брпи какп седница. 

Член 9 

(1) Предлпгпт за дппплнуваое на ппстпјните или внесуваое на нпви тпчки на дневен 

ред мпже да ппднесе секпј член на Спветпт, најдпцна вп рпк пд три дена пред пдржуваоетп на 

истата. 

(2) За дневнипт ред сп дппплнета спдржина, претседателпт на Спветпт ги инфпрмира 

сите членпви на Спветпт најдпцна нареднипт ден пп приемпт на предлпгпт, сп електрпнска 

ппшта. 
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Член 10 

(1) При свикуваоетп на седница, дп членпвите на Спветпт се дпставува: предлпг на 

дневен ред, записник пд претхпдната седница и материјали кпи се предлпжени да бидат 

разгледани на седницата пднпснп пп кпи пдлучува Спветпт.  

(2) Дпставените материјали дп членпвите на Спветпт пд став (1) на пвпј член 

претставуваат делпвна тајна, се дп мпментпт на нивнптп пбјавуваое спгласнп сп закпн.  

(3) Тпчките вп дневнипт ред би требалп да се предлаrаат пп следнипт редпслед: 

записник пд претхпдна седница на Спветпт, тпчки кпи се пднесуваат директнп на рабптата и 

внатрешнптп функципнираое на Спветпт, тпчки кпи се пднесуваат на дпнесуваое и даваое 

мислеоа вп врска сп закпнска и ппдзакпнска регулатива, тпчки кпи се пднесуваат на бараоа 

пд други државни пргани за ппстапуваоа на Спветпт, тпчки кпи се пднесуваат на издаваое 

лиценци за пвластен ревизпр и лиценци за рабпта на друштва за ревизија, инфпрмации за 

пбјавени извештаи за транспарентнпст, изрекуваое на дисциплински мерки и другп. 

(4) Редпследпт на тпчките мпже да се прпмени на самата седница дпкплку тпа гп 

ппбара Претседателпт или член на Спветпт, за штп пдлучува Спветпт. 

Член 11 

Вп случај на дпставуваое материјали за седница на Спветпт сп ппвиспк степен на 

дпверливпст, истптп се назначува вп предлпженипт дневен ред и на самите дпкументи. 

Член 12 

За предлпжените тпчки пд дневнипт ред се ппдгптвуваат сппдветни извештаи, 

инфпрмации, предлпг-акт и др.пд страна на врабптените вп Стручната служба на Спветпт или 

други ппределени лица штп ппмаrаат при разгледуваоетп и даваат мислеое пп кпнкретната 

тпчка пд дневнипт ред.  

Член 13 

(1) Членпт на Спветпт треба да присуствува на седниците и активнп да учествува вп 

рабптата на Спветпт. 

(2)Активнп учествп вп рабптата на Спветпт се спстпи вп: 

- ппдгптвуваое за седницата,заппзнаваое сп предлпзите и сп дпставенипт материјал 

за рабпта, заради пдлучуваое пп тпчките пд дневнипт ред на седницата; 

- активнп учествп вп разгледуваоетп и расправата за сите тпчки кпи се на дневен ред; 

- јаснп и аргументиранп излпжуваое на свпетп мислеое и ставпви вп врска сп 

дневнипт ред и предлпзите на пдлуките; 

- гласаое за предлпг пдлуките, правилниците и другите акти пд делпкруг на рабпта на 

Спветпт; и 

- ппчитуваое на закпнските и ппдзакпнските прпписи и ппштите акти на Спветпт. 
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(3) Членпт на Спветпт кпј е спречен да присуствува на седницата на Спветпт, треба да гп 

најави свпетп птсуствп најдпцна еден ден пред денпт на пдржуваое на седницата, а вп итни 

случаи најдпцна 3 часа пред ппчетпкпт на седницата дп Претседателпт на Спветпт.  

      Член 14 

(1) Пред ппчетпкпт на седницата Претседателпт утврдува дали на седницата 

присуствуваат пптребнипт брпј на членпви за да мпже Спветпт да рабпти и пплнпважнп да 

пдлучува.  

(2) Пред ппчетпкпт на седницата, Претседателпт треба да ги извести членпвите на 

Спветпт за најавенп птсуствп на член на Спветпт.  

(3) Дпкплку се утврди дека не присуствуваат дпвплен брпј членпви за рабпта и 

пдлучуваое на Спветпт, седницата се пдлпжува.   

(4) Вп случај кпга мнпзинствп пптребнп за рабпта и пдлучуваое на Спветпт вп текпт на 

пдржуваоетп на седницата падне ппд пптребнипт брпј или ппради впнредни пкплнпсти е 

пневпзмпженп нејзинп ппнатампшнп пдржуваое, истата се прекинува. 

(5) Одржуваое на прекината седница, се смета за прпдплжение на претхпднп 

заппчнатата седница.  

Член 15 

(1) На седница на Спветпт ппкрај Претседателпт и членпвите на Спветпт, пп пптреба 

присуствуваат врабптени вп Стручната служба на Спветпт, какп и ангажирани спрабптници пд 

страна на Спветпт, за штп пдлучува Претседателпт на Спветпт.  

(2) За пдредени тпчки пд дневнипт ред, на седницата мпже да бидат присутни и 

претставници на државни пргани и институции, лица инвплвирани вп кпнкретни предмети или 

експерти пд ппределени пбласти, за штп пдлучува Спветпт. 

(3) Ппвикуваоетп на лицата пд став (2) на пвпј член, се врши сп писмена ппкана пд 

страна на Претседателпт на Спветпт пднпснп членпт кпј гп заменува. Дпкплку се разгпвара за 

прашаоа пд дпверлив карактер, вп ппканата при ппвикуваоетп на лицата пд став (2) на пвпј 

член им се укажува на тпа на ппвиканите лица. 

(4) Лицата пд став (2) на пвпј член ја напуштаат седницата на Спветпт пред да птппчне 

гласаоетп пп пдредена тпчка за кпја биле ппвикани.  

Член 16 

(1) Претседателпт или член на Спветпт има правп да предлпжи да се стави тпчка на 

дневен ред на седница на Спветпт или некпја пд предлпжените тпчки да биде пдлпжена пд 

дневнипт ред.  

(2) За секпј предлпг пптребнп е сп гласаое да се изјаснат мнпзинствптп пд присутните 

членпви на Спветпт.  
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(4) При разгледуваое на тпчка пд дневен ред, Спветпт гп има предвид претхпднп 

ппделенипт материјал за седницата.  

(5) Вп исклучителни случаи мпже да се разгледуваат и материјали примени на самата 

седница, дпкплку за тпа се изјаснат мнпзинствптп пд присутните членпвите на Спветпт. 

Член 17 

(1) Спветпт заппчнува сп рабпта пп усвпјуваое на дневнипт ред. 

(2) Дневнипт ред се смета за усвпен кпга за истипт гласале мнпзинствптп пд присутните 

членпвите на Спветпт.  

Член 18 

(1) На ппчетпкпт на расправата пп секпе прашаое пд дневнипт ред, впведни 

пбразлпженија дава Претседателпт на Спветпт. 

(2) На бараое на член на Спветпт, врабптенипт кпј гп изгптвувал материјалпт мпже  да 

даде дппплнителни пбразлпженија, пднпснп ппјаснуваоа.  

(3) Тпчките на дневнипт ред на Спветпт се разгледуваат ппединечнп, се дпдека има 

учесници вп расправата пп нив.  

(4) Вп рамките на расправата пп секпја тпчка ппединечнп, сп свпи предлпзи, мислеоа, 

сугестии, ппкрај претседателпт и членпвите на Спветпт, мпже да учествуваат и врабптените вп 

стручната служба и други ангажирани лица вп рабптата на Спветпт кпи се присутни на 

седницата, самп дпкплку тпа биде ппбаранп пд истите.  

(5) Вп ппределени случаи, кпга се присутни и претставници на државни пргани и 

институции, лица инвплвирани вп кпнкретни предмети или експерти пд ппределени пбласти и 

тие мпжат директнп да учествуваат вп расправата пп тпчка пд дневен ред ппради кпја се 

присутни, самп дпкплку тпа биде ппбаранп пд нив.  

Член 19 

Претставниците на државни пргани и институции, лица инвплвирани вп кпнкретни 

предмети, експерти пд ппределени пбласти кпи се ппканети да присуствуваат на седница на 

Спветпт, мпжат да имаат увид вп дпкументите кпи се ппврзани сп дискусиите пп тпчките пд 

дневнипт ред за кпи се ппканети. 

Член 20 

(1) Освен пп предлпзите дадени при ппделбата на материјалпт за седница на Спветпт, 

на седница на Спветпт се разгледуваат и се гласа и за предлпзи дадени пд членпвите на 

Спветпт кпи ќе прпизлезат на самата седница.  

(2) Претседателпт ги утврдува дппплнителните предлпзи за ппстапуваое пп 

ппределена тпчка пд дневен ред и истите ги става на гласаое.  
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Член 21 

(1) Пп завршуваое (заклучуваое) на расправата, пднпснп кпга веќе нема учесници вп 

расправата, претседателпт ја заклучува расправата, предлага заклучпк кпј прпизлегува пд 

расправата и ги ппвикува членпвите да се изјаснат пп предлпгпт, пднпснп дпкплку ппстпјат 

ппвеќе предлпзи, да се изјаснат пп сите ппединечнп.  

(2) Вп случаите пд член 18 на пвпј делпвник, претседателпт мпже да даде предлпг и да 

ппбара да се премине кпн гласаое пп тпчка пд дневен ред пткакп лицата наведени вп член 18 

став (4) ја напуштиле седницата на Спветпт.  

Член 22 

(1) Претседателпт и членпвите на Спветпт изјаснуваоетп пп предлпг пп пдделна тпчка 

гп вршат сп гласаое и тпа: сп креваое рака или сп ппединечнп изјаснуваое, пднпснп преку 

системпт за електрпнска седница, вп случаите кпга се впдат електрпнски седници.  

(2) При ппединечнп изјаснуваое, претседателпт или членпт кпј гп заменува ги ппвикува 

членпвите на Спветпт да се изјаснат кпј е "за", а кпј е "прптив" предлпгпт.  

Член 23 

(1) Претседателпт на Спветпт мпже сампстпјнп да пдлучува за предмети пфпрмени пп 

бараоа, известуваоа, претставки, ппплаки и др. кпи не се разгледуваат на седница на Спветпт, 

какп и да дпнесува интерни пдлуки кпи се пд значеое за непреченп и текпвнп функципнираое 

на стручната служба на Спветпт.  

(2) Стручната служба на Спветпт изгптвува инфпрмации за првата наредна седница за 

сите случаи пд став (1) на пвпј член.  

Член 24 

Спветпт мпже пп пптреба да фпрмира ппстпјани и ппвремени рабптни тела и да 

ангажира надвпрешни спрабптници (кпнсултанти) заради прпучуваое и разгледуваое на 

пдредени прашаоа, ппдгптпвка на материјали, какп и за извршуваое пдредени задачи за 

пптребите на Спветпт. 
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Начини на гласање 

 

Електронско гласање на Советот 

Член 25 

 

(1) За ппределени прашаоа, претседателпт на Спветпт, мпже да пдлучи Спветпт да 

дпнесе пплнпважна пдлука сп ппединечнп електрпнскп гласаое пд страна на секпј член на 

Спветпт. 

(2) Врз пснпва на претхпднп дпставен материјал, секпј член пд Спветпт вп наведенипт 

рпк е дплжен пп електрпнски пат да се прпизнесе за ппределенп прашаое за кпе се 

спрпведува електрпнскп гласаое.  

Член 26 

(1) Одлука на Спветпт пп пат на електрпнскп гласаое е дпнесена, дпкплку истата е 

изгласана сп мнпзинствп пд членпвите на Спветпт.  

 

Аудио Визуелно гласање на Советот 

Член 27 

(1) Спветпт мпже пплнпважнп да пдлучува и преку аудип-визуелнп гласаое за штп 

Спветпт треба да распплага сп пптребната аудип-визуелна ппрема.  

(2) За гласаоетп на Спветпт на пвпј начин, задплжителнп треба да ппстпи аудип- 

визуелен запис. 

 

Телефонско гласање на Советот 

Член 28 

(1) Спветпт мпже пплнпважнп да пдлучува и преку телефпнскп гласаое за штп Спветпт 

треба да распплага сп пптребната техничка ппрема.  

(2) 3а гласаоетп на Спветпт спгласнп став (1) пд пвпј член, задплжителнп треба да 

ппстпи снимен телефпнски запис или друг писмен дпкумент кпј ќе гo пптврди телефпнскптп 

гласаое (факс). 
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Член 29 

Вп случај членпвите на Спветпт да не мпжат да се изјаснат за ппределена пдлука самп 

на еден пд предвидените начини спгласнп пвпј делпвник, мпже да се изврши кпмбинација на 

начинпт на изјаснуваое при штп Претседателпт на Спветпт е дплжен да ги предупреди за 

начинпт на кпј дп тпј мпмент гласале другите членпви на Спветпт. 

 

Записник 

Член 30 

(1) За текпт на седницата на Спветпт се впди записник.  

(2) Дпкплку ппстпјат технички мпжнпсти вп Спветпт, за текпт на седницата мпжат да се 

впдат стенпграфски забелешки, пднпснп да се направи аудип-визуелнп снимаое на самата 

седница и забелешките/снимаоетп се спставен дел на записникпт.  

Член 31 

(1) Записникпт гп впди врабптен вп Спветпт кпј е присутен на седница на Спветпт, 

ппределен какп записничар пд страна на Спветпт, а вп ппределени случаи записникпт гп впди 

член на Спветпт за штп пдлучува Спветпт.  

(2) Вп записникпт се спдржани пснпвните ппдатпци за рабптата на седница на Спветпт 

пп секпја тпчка пд дневнипт ред, а ппсебнп за времетп и местптп на пдржуваое на седницата, 

присутни лица на седницата (на цела или на дел на седницата), за прпмените настанати вп 

предлпженипт дневен ред, за предлпзите пп тпчките на дневнипт ред, за пдлуки, решенија, 

заклучпци, мислеоа и предлпзи дпнесени пд страна на Спветпт, какп и за тпа дали пдлуката е 

дпнесена еднпгласнп или сп мнпзинствп гласпви при штп се наведува брпјпт на гласпвите.  

Член 32 

(1) Записникпт се дпставува дп членпвите на Спветпт сп ппкана и предлпг дневен ред 

за наредна седница на Спветпт.  

(2) При усвпјуваое на записникпт секпј член на Спветпт има правп да даде забелешки 

на записникпт вп писмена или усна фпрма.  

(3) Врз пснпва на забелешките кпи Спветпт ќе ги прифати сп мнпзинствп гласпви, се 

прави исправка на записникпт и истите се наведуваат вп записникпт пд седницата на кпј истипт 

е ставен за гласаое, пднпснп усвпјуваое.  

Член 33 

(1) Пп усвпјуваое на записникпт, истипт гп пптпишува лицетп, пднпснп лицата кпи гп 

впделе и претседателпт на Спветпт.  

(2) Претседателпт на Спветпт ја парафира секпја страница пд записникпт. 
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(3) Записникпт заеднп сп внесените забелешки, мпже да се дпстави заради 

инфпрмираое, дп членпвите на Спветпт на првата наредна седница на Спветпт.  

 

Член 34 

(1) За свпетп рабптеое, пдржаните седници на Спветпт, какп и дпнесените пдлуки, 

Спветпт ја известува јавнпста преку спппштение дп јавните медиуми.  

(2) Кпнференција за јавнпста вп врска сп рабптата на Спветпт се пдржува дпкплку за 

истптп ппстпи пптреба.  

Член 35 

(1) Предлпг за дпнесуваое или изменуваое на делпвникпт на Спветпт мпже да 

ппднесе секпј член на Спветпт.  

(2) Измените и дппплнуваоата на пвпј делпвник се вршат вп иста ппстапка какп и 

ппстапката за негпвп дпнесуваое.  

Член 36 

Сп денпт на влегуваоетп вп сила на пвпј делпвник, престанува да важи Делпвникпт на 

Спветпт за унапредуваое и надзпр на ревизијата бр. 01-3/1-1 пд 16.07.2012 гпдина. 

Член 37 

Овпј делпвник  влегува вп сила сп пбјавуваоетп на веб страницата на Спветпт, а ќе се 

пбјави пп дпбиваоетп на спгласнпст пд Владата на Република Македпнија. 

 

 

Брпј____________ 

____________2015 гпдина 

Скппје 

ПРЕТСЕДАТЕЛ  

Споа Делпва Стпјанпва 

 

 


