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Neni 7
Procedurat e kundërvajtjes të cilat kanë filluar para
ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundohen në
afat prej gjashtë muajsh nga dita e dorëzimit të
dokumenteve dhe procesverbalit nga neni 6 të këtij ligji.
Neni 8
Ministri i Ekonomisë do ta formojë Komisionin për
Kundërvajtje në afat prej 20 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
1509.
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 РЕВИЗИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.
Бр. 08-3062/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА
Член 1
Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14,
138/14, 145/15, 192/15 и 23/16), во членот 4 став (1) во
точката 4 зборовите: „ревизија согласно со Законот за
трговските друштва“ се заменуваат со зборовите: „законска ревизија или договорна ревизија“.
Во точката 25 сврзникот „и“ се заменува со точка и
запирка и се додава нова точка 26, која гласи:
„26. „Партнер“ е овластен ревизор кој во согласност
со внатрешната организација на друштвото за ревизија
има одредени овластувања и одговорности за организацијата, управувањето и контролата на вршењето на ревизорските услуги и“.
Точката 26 станува точка 27.
Член 2
Во членот 8 став (1) во точката 4) по зборот „иницира“ се додаваат зборовите: „и учествува во“.
Член 3
Во членот 10 став (1) во алинејата 4 сврзникот „и”
се заменува со сврзникот „или”.

Во алинејата 5 во точката 4) сврзникот „или“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 5) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова точка 6),
која гласи:
„6) АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2),“.
Алинејата 6 се брише.
Член 4
Во членот 19-а по ставот (7) се додава нов став (8),
кој гласи:
„(8) Институтот е должен на својата интернет страница да објави годишен извештај за вкупните резултати од контролата и преземените мерки, најдоцна четири месеци по спроведувањето на годишната Програма
за контрола од ставот (6) на овој член.“.
Член 5
Членот 20 се менува и гласи:
„(1) Контролата од членот 19-а од овој закон ја
спроведува лице вработено во Институтот.
(2) Лицето од ставот (1) на овој член за спроведување на контролата од членот 19-а од овој закон мора да
ги исполнува следниве услови:
1) да има лиценца за овластен ревизор;
2) да поседува сертификат за завршена обука за
контрола издаден од Институтот не постар од три години;
3) најмалку три години пред почетокот на контролата лицето престанало да биде партнер или вработен
во друштвото за ревизија или во овластениот ревизортрговец поединец-субјект на контрола или на друг начин е поврзан со субјектот на контрола;
4) да е независно и да нема конфликт на интереси
со субјектот на контрола. Во однос на независноста и
постоењето конфликт на интереси соодветно се применуваат одредбите од членот 31 од овој закон и
5) пред почетокот на контролата да даде писмена
изјава дека не постои конфликт на интерес меѓу него и
субјектот на контрола во смисла на ставот (2) точка 4)
на овој член.
(3) Доколку е потребно, по претходна согласност на
Управниот одбор на Институтот, покрај лицето од ставот (1) на овој член, во контролата можат да бидат
вклучени и проценители и/или други домашни и странски експерти.
(4) Во случај кога контролата се врши на барање на
Советот, назначувањето на лицата од ставовите (1) и
(3) на овој член се врши по претходна согласност од
претседателот на Советот и во контролата учествува и
вработен во стручната служба на Советот, кој дава
писмена изјава согласно со ставот (2) точка 5) на овој
член.
(5) Формата и содржината на образецот на писмената изјава од ставот (2) точка 5) на овој член ги пропишува Советот.“.
Член 6
Во членот 20-а став (1) зборовите: „(1) и (3)“ се заменуваат со зборовите: „(1), (3) и (4)“.
Во ставот (2) зборовите: „(1) и (3)“ се заменуваат со
зборовите: „(1), (3) и (4)“.
Во ставот (5) зборовите: „и го објавува на својата
веб страница“ се бришат.
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Член 7
Во членот 22-г став (1) во точката 5) сврзникот „и“
на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка
и се додава нова точка 6), која гласи:
„6) дал некомплетна или невистинита писмена изјава, согласно со членот 20 став (2) точка 5) од овој закон и“.
Точката 6) станува точка 7).

(5) Испитот за стекнување на звањето ревизор се
полага пред испитна комисија формирана од Институтот. Испитната комисија се состои од пет члена од кои
претседателот на Комисијата е претставник од Советот и четири члена кои се овластени ревизори.
(6) Начинот на спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор поблиску ги пропишува Институтот, по претходна согласност од Советот.“.

Член 8
Насловот пред членот 26 се менува и гласи:
„Услови и постапка за стекнување на звање ревизор“.

Член 12
Членот 27-б се менува и гласи:
„(1) Институтот може да спроведе обука за секој
предмет од програмата од членот 27-а став (1) од овој
закон, доколку постои интерес од страна на кандидатите.
(2) Обуката од ставот (1) на овој член ја спроведуваат едукатори ангажирани од Институтот. Едукатор
може да биде лице кое има завршено четиригодишно
високо образование (VII/1 степен) или завршени студии со 240 кредити според европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) и работно искуство од десет години од соодветната област за која ќе држи предавања.
Во спроведувањето на обуката може да учествуваат и
признати стручњаци од праксата од земјата и од странство.
(3) Начинот на спроведување на обуката од ставот
(1) на овој член ги пропишува Институтот, по претходна согласност од Советот.“.

Член 9
Во членот 26 став (4) зборовите: „министерот за
финансии“ се заменува со зборот „Советот“.
Член 10
Насловот пред членот 27 се брише.
Член 11
Членот 27-а се менува и гласи:
„(1) Полагањето на испитот за стекнување на звањето ревизор се спроведува според Програма за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор која ја
донесува Институтот, а за која Советот дава согласност.
(2) Со програмата од ставот (1) на овој член се пропишуваат предметите, градивото, прописите и литературата за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор.
(3) Предметите од програмата од ставот (1) на овој
член треба да ги опфати следниве области:
1) општа сметководствена теорија и основни сметководствени принципи;
2) законска рамка во врска со подготовката на годишни сметки и финансиски извештаи и на консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи;
3) меѓународни стандарди за финансиско известување;
4) финансиска анализа;
5) сметководство на трошоци и управувачко сметководство;
6) управување со ризик и внатрешна контрола;
7) ревизија и професионални вештини;
8) меѓународни стандарди на ревизија;
9) професионална етика и независност и
10) законска рамка и професионални стандарди во
врска со вршењето на ревизијата.
(4) Освен областите од ставот (3) на овој член,
програмата од ставот (1) на овој член треба да ги опфати и следниве области во делот кој се однесува на ревизијата:
1) право на трговските друштва и корпоративно управување;
2) стечајни и слични правни постапки;
3) трудово право;
4) даночен систем;
5) граѓанско право и деловно право;
6) информатичка технологија и компјутерски системи;
7) деловна, општа и финансиска економија;
8) финансиска математика и статистика и
9)основните принципи на финансиски менаџмент и
управување на трговските друштва.

Член 13
Членот 27-в се менува и гласи:
„(1) За обуката од членот 27-б од овој закон и за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор од
членот 26 од овој закон, кандидатот плаќа надоместок.
(2) Висината на надоместокот ја утврдува Институтот по претходна согласност од Советот.
(3) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој
член се определува врз основа на реално направените
трошоци за обука и полагање на стручниот испит, изготвување на материјали и уверенија.“.
Член 14
Членовите 27-г, 27-д, 27-ѓ, 27-е, 27-ж, 27-з, 27-ѕ, 27и, 27-ј, 27-к, 27-л, 27-љ, 27-м, 27-н, 27-њ, 27-о, 27-п, 27р, 27-с, 27-т, 27-ќ и 27-у се бришат.
Член 15
Во членот 39 став (1) зборовите: „во согласност со
одредбите на овој член, освен ако со друг закон не е
поинаку уредено“ се бришат.
Во ставот (2) зборот „пет“ се заменува со зборот
„три“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Одборот за ревизија може да го сочинуваат:
1) сите членови на надзорниот одбор, односно на
одборот на директори, или
2) дел од членовите на надзорниот одбор, односно
на одборот на директори, при што мнозинството од нив
мора да бидат независни членови, или
3) лица избрани од страна на собирот на содружници или собранието на правното лице, при што мнозинството членови на одборот за ревизија мора да бидат независни членови, или
4) лица избрани од страна на надзорниот одбор на
правното лице при што мнозинството членови на одборот за ревизија мора да бидат независни членови.“.
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По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Членовите на одборот за ревизија избираат
претседател од редот на независните членови на одборот. Најмалку еден член на одборот за ревизија мора да
има познавања од сметководството и/или ревизијата.
Членовите на одборот за ревизија како целина мора да
имаат познавања (компетенции) релевантни за секторот во кој работи правното лице.“.
Во ставот (4) кој станува став (5) по зборот „врши“
се додава зборот „особено“.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).
Член 16
Членовите 43-б, 43-в и 43-г се бришат.
Член 17
Членовите 44-а и 44-б се бришат.
Член 18
Во членот 44-в став (1) во точката 2) зборовите: „и
не го објави“ се бришат.
По точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:
„6) не го објави извештајот согласно со членот 19-а
став (8) од овој закон;“.
Точките 6), 7), 8), 9) и 10) стануваат точки 7), 8), 9),
10) и 11).
Член 19
Во членот 44-г став (1) зборовите: „членовите 43-б,
43-в, 43-г, 44-а и“ се заменуваат со зборот „член“.
Член 20
Во членот 45 зборовите: „42, 43-а, 44, 44-б и 44-е“
се заменуваат со зборовите: „42, 43-а, 44 и 44-е“.
Член 21
Одредбите на членот 5 од овој закон со кои се менува членот 20 став (2) точка 2) ќе започнат да се применуваат две години од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 22
Одредбите на членот 10 став (1) алинеја 5 од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14,
145/15, 192/15 и 23/16) и одредбите на членот 3 од овој
закон со кој членот 10 став (1) алинеја 5 се дополнува
со нова точка 6), нема да се применуваат од денот на
влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018
година.
Член 23
Претседателот и членовите на Советот кои се именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на
овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го
исполнат условот за активно познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивното именување.
На претседателот и членoвите на Советот кои нема
да го исполнат условот за активно познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член
им престанува мандатот.
Член 24
Правните лица од јавен интерес се должни да се
усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 25
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 26
Започнатите постапки за полагање на испитот за
стекнување на звањето ревизор до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14,
145/15, 192/15 и 23/16).
Член 27
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR REVIZION
Neni 1
Në Ligjin për revizion (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14,
138/14, 145/15, 192/15 dhe 23/16), në nenin 4 paragrafi (1)
në pikën 4 fjalët: "revizion në pajtim me Ligjin për
shoqëritë tregtare" zëvendësohen me fjalët: "revizion ligjor
ose revizion kontraktues".
Në pikën 25 lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje
dhe shtohet pikë e re 26 si vijon:
„26. “Partner” është revizor i autorizuar i cili në pajtim
me organizimin e brendshëm të shoqërisë për revizion ka
autorizime të caktuara dhe përgjegjësi për organizimin,
menaxhimin dhe kontrollin e kryerjes së shërbimeve të
revizorit dhe".
Pika 26 bëhet pikë 27.
Neni 2
Në nenin 8 paragrafi (1) në pikën 4) pas fjalës “inicion”
shtohen fjalët: "dhe merr pjesë në".
Neni 3
Në nenin 10 paragrafi (1) në alinenë 4 lidhëza “dhe”
zëvendësohet me lidhëzën “ose”.
Në alinenë 5 në pikën 4) lidhëza “ose” zëvendësohet
me pikëpresje.
Në pikën 5) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën “ose” dhe shtohet pika e re 6), si vijon:
“6) APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2),”.
Alineja 6 shlyhet.
Neni 4
Në nenin 19-a pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri
(8), si vijon:
“(8) Instituti është i detyruar në internet faqen e vet ta
shpall raportin vjetor për rezultatet e përgjithshme nga
kontrolli dhe masat e ndërmarra, më së voni katër muaj pas
zbatimit të Programit vjetor për kontroll nga paragrafi (6) i
këtij neni.”.
Neni 5
Neni 20 ndryshohet si vijon:
“(1) Kontrollin nga neni 19-a të këtij ligji e zbaton
personi i punësuar në Institut.

