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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.23 од 10.02.2016 година

Член 1
Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10,
135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15 и 192/15), во членот 3 по ставот (1) се додава
нов став (2), кој гласи:
„(2) За се што не е утврдено со овој закон во врска со водењето на управните постапки
за издавање на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за
ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец се применуваат
одредбите од Законот за општата управна постапка.”
Член 2
Во членот 10 став (1) алинеја 5 точката 4) точката и запирката се заменуваат со
сврзникот „или”.
Во точката 5) по зборот „бода” се става точка, а сврзникот „или” се брише.
Точката 6) се брише.
Член 3
Во членот 16 став (6) зборовите: „судска постапка“ се заменуваат со зборовите:
„управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.”
Член 4
Во членот 23 став (3) зборот „писмено” се брише.
По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:
„(5) Овластеното службено лице од Советот кое ја води постапката за издавање на
лиценца за овластен ревизор е должно документот од ставот (4) точка 1) на овој член
по службена должност да го побара од Институтот во рок од три дена од денот на
приемот на барањето.
(6) Овластеното службено лице од Институтот од кого е побаран документот е должно
истиот да го достави до Советот во рок од три дена од денот на приемот на барањето
од ставот (5) на овој член.”
Ставот (5) станува став (7).
Во ставот (6) кој станува став (8) зборовите: „комплетното барање” се заменуваат со
зборот „барањето“.
Во ставот (7) кој станува став (9) бројот „6” се заменува со бројот „8”, а зборовите:
„судска постапка“ се заменуваат со зборовите: „управен спор пред надлежен суд во
рок од 30 дена од приемот на решението.”
Во ставот (8) кој станува став (10) бројот „6” се заменува со бројот „8”.
Член 5
Во членот 24 став (2) зборот „писмено” се брише.
Во ставот (3) зборот „доставува” се заменува со зборовите: „доставуваат следниве
документи”.
По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:
„(4) Овластеното службено лице од Советот кое ја води постапката за издавање на
лиценца за работа на друштво за ревизија е должно документите од ставот (3) точки
1), 4), 5) и 6) на овој член по службена должност да ги побара од Централниот
регистар на Република Македонија во рок од три дена од денот на приемот на
барањето.
(5) Овластеното службено лице од Централниот регистар на Република Македонија од
кого се побарани документите е должно истите да ги достави до Советот во рок од три
дена од денот на приемот на барањето од ставот (4) на овој член.”
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(6) Документот од ставот (3) точка 3) на овој член се обезбедува од евиденција на
Советот.“
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (7) и (8).
Во ставот (6) кој станува став (9) зборовите: „комплетното барање” се заменуваат со
зборот „барањето“.
Во ставот (7) кој станува став (10) бројот „6” се заменува со бројот „9”, а зборовите:
„судска постапка“ се заменуваат со зборовите: „управен спор пред надлежен суд во
рок од 30 дена од приемот на решението.”
Во ставот (8) кој станува став (11) бројот „6” се заменува со бројот „9”.
Член 6
Во членот 25 став (4) зборот „писмено” се брише.
По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:
„(6) Овластеното службено лице од Советот кое ја води постапката за издавање на
лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец е должно документите од
ставот (5) точки 1), 3), 4), 5) и 6) на овој член по службена должност да ги побара од
Институтот и другите јавни надлежни органи во рок од три дена од денот на приемот
на барањето.
(7) Овластените службени лица од Институтот и од другите јавни надлежни органи од
кои се побарани документите се должни истите да ги достават до Советот во рок од
три дена од денот на приемот на барањето од ставот (6) на овој член.”
(8) Документот од ставот (5) точка 2) на овој член се обезбедуваат од сопствената
евиденција на Советот.“
Ставот (6) станува став (9).
Во ставот (7) кој станува став (10) зборовите: „комплетното барање” се заменуваат
со зборот „барањето“.
Во ставот (8) кој станува став (11) бројот „7“ се заменува со бројот „10“, а зборовите:
„судска постапка“ се заменуваат со зборовите: „управен спор пред надлежен суд во
рок од 30 дена од приемот на решението.”
Во ставот (9) сој станува став (12) бројот „7” се заменува со бројот „10”.
Член 7
Во членот 27 ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 17),
(18), (19), (20), (21) и (22) се бришат.
Член 8
Во членот 28 став (3) по зборот „Советот” се додаваат зборовите: „со решение”.
Во ставот (4) зборовите: „судска постапка“ се заменуваат со зборовите: „управен спор
пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.”
Член 9
По членот 44-ѓ се додава нов член 44-е, кој гласи:
„Член 44-е
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
овластеното службено лице од Советот ако:
1) не издаде лиценца за овластен ревизор во рокот утврден во членот 23 став (8);
2) не издаде лиценца за работа на друштво за ревизија во рокот утврден во членот
24 став (9) и
3) не издаде лиценца за работа на овластен ревизор трговец-поединец во рокот
утврден во членот 25 став (10).
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
овластеното службено лице, ако во рокот утврден во членовите 23 став (5), 24 став
(4) и 25 став (6) од овој закон не ги побара потребните документи.

2

превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
овластеното службено лице во институцијата, ако во рокот утврден во членовите 23
став (6), 24 став (5) и 25 став (7) од овој закон не ги достави бараните документи.
Член 10
Во членот 45 сврзникот „и” се брише, а по зборовите: „44-б” се додаваат зборовите:
„и 44-е”.
Член 11
Започнатите постапки до денот на започнувањето со примена на овој закон ќе
завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 12
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 13
Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од овој закон се применуваат со
започнување на примената на Законот за општата управна постапка согласно со
членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република
Македонија“ број 124/15).
Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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