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ВОВЕД
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10,135/11, 
188/13, 43/14, 138/14, 145/15 , 192/15, 23/16 и 83/18) се уредуваат условите за вршење на 
ревизија во правните лица кои вршат дејност во Република Северна Македонија.  

Со Уставниот закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/19), со 
Амандман XXXIII на Уставот се изврши измена на уставното име на државата. Новото име 
на државата не е содржано во постојниот текст на Законот за ревизија.

Со прекршочните одредби од Законот за ревизија се уредени прекршочните санкции 
за прекршоци сторени од страна на овластениот ревизор, друштвото за ревизија, односно 
овластениот ревизор трговец поединец. Согласно член 132 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на Република Северна Македонија бр. 96/19), државните органи се должни 
во рок од шест месеци да ги усогласат законите во кои се пропишани прекршочни санкции. 

Врз основа на горенаведеното, се оцени за потребно да се изврши изменување и 
дополнување на Законот за ревизија. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Предложените измени на Законот за ревизија имаат за цел усогласување на целиот 

текст на Законот со Амандман XXXIII на Уставот како и усогласување на  прекршочните 
одредби со одредбите од Законот за прекршоците. 

Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија се заснова 
врз истите начела врз кои се заснова и постојниот закон. 

Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија се 
предлагаат измени поради новото уставно име на државата. Исто така, се предлага 
намалување на висината на постојните глоби и се утврдуваат износи на глоби во висина на 
износите уредени со Законот за прекршоците, при што за прекршоците сторени од страна на 
физички лица се утврдува фиксен износ на глоба, а за прекршоците сторени од страна на 
правните лица се уредуваат глоби во распон во зависност од големината на правниот 
субјект. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Донесувањето на Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за 
ревизија нема влијание врз Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ: 

За спроведување на овој закон не се потребни дополнителни финансиски средства 
од Буџетот на Република Северна Македонија.

 Материјални обврски за одделни субјекти ќе произлезат при изрекување на 
одмерена глоба за сторен прекршок.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

 НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА

Член 1
Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија" бр.158/10,135/11, 

188/13, 43/14, 138/14, 145/15 , 192/15, 23/16 и 83/18), во членовите 1 и 2, член 4 точки 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 22, насловот на глава II и насловот пред членот 6, членовите 6 и 7, 
член 8 став (1) точки 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) и 15), ставови (2) и (3), член 9 ставови (2) и (6), 
член 10 став (1) алинеи 1 и 3, став (3), членовите 12 и 15, член 16 став (2), став (3) точка 3) и 
ставови (5), (7) и (8), насловот на глава III и насловот пред член 17, член 17 ставови (1) и (5),  
член 19 став (1) точка 9), членови 22-б и 23, член 24 став (3) точки 1), 4), 5) и 6), ставови (4) и 
(5) и член 25 став (3) точки 3), 5) и 6) зборовите: „Република Македонија“, се заменуваат со 
зборовите: „Република Северна Македонија“. 

Член 2
Во членот 42 воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 500 до 1.000 

евра во денарска противвредност за друштво за ревизија микро трговец, од 1.000 до 2.000 
евра во денарска противвредност за друштво за ревизија мал трговец,  од 2.000 до 4.000 
евра во денарска противвредност  за друштво за ревизија  среден трговец  и од 5.000 до 
7.000 евра во денарска противвредност за друштвото за ревизија голем трговец  ќе му се 
изрече за прекршок на правно лице  ако:”.

 
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на  овластениот ревизор-трговец поединец за прекршоците од став (1) на овој 
член.”.

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:

„Покрај глобата од став (2) на овој член на овластениот ревизор-трговец поединец  ќе 
му се изрече  и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење до една 
година.”

Ставот (3)  кој станува став (4) се менува и гласи: 
„Покрај глобата од став (1) на овој член на правното лице ќе му се изрече и 

прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење до две години.“

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи: 
„Во случај кога прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен од користољубие или 

со прекршокот е предизвикана поголема имотна штета на правното лице ќе му се изрече 
глоба  до двојниот износ од ставот (1)  на овој член или во сразмер со висината на 
причинетата или прибавената имотна корист.“

По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7) кои гласат:

 „(6) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на  одговорното лице кај правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.

(7) Покрај глобата од став (6) на овој член на одговорното лице кај правното лице ќе 
му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење до една 
година.”.

Член 3
Членот 43-а се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за друштво за 
ревизија микро трговец,  од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност  за друштво за 



ревизија мал трговец,  од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за друштво за 
ревизија среден трговец и  од 7.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за друштво 
за ревизија голем трговец ќе се изрече за прекршок на правно лице кое потпишало неточен 
или некомплетен извештај, односно извештај што предизвикува заблуда и со тоа 
предизвикало штета на трети лица.

(2) Покрај глобата од став (1) на овој член на правното лице  ќе му се изрече и 
прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење до две години.

(3) Во случај кога прекршокот од став (1) на овој член е сторен од користољубие или 
со прекршокот е предизвикана поголема имотна штета на правното лице ќе му се изрече 
глоба до двојниот износ од став (1) на овој член или во сразмер со висината на причинетата 
или прибавената имотна корист. 

(4) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на овластен ревизор-трговец поединец кое потпишало неточен или некомплетен 
извештај, односно  извештај што предизвикува заблуда и со тоа предизвикало штета на 
трети лица.

(5) Покрај глобата од став (4) на овој член на овластениот ревизор-трговец поединец  
ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење до една 
година.

 (6) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на  одговорното лице кај правното лице за прекршоците од ставот (1), на овој член.

(7) Покрај глобата од став (6) на овој член на одговорното лице кај правното лице ќе 
му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење до една 
година.”.

Член 4
Во членот 44 зборовите„1.000 до 1.500” се заменуваат со  бројот „250”. 

Член 5
Во членот 44-в став (1) по бројот „8.000” се додаваат зборовите „до 10.000”. 

Во ставот (2) зборовите „1.000 до 2.000” се заменуваат со бројот „500”.
 По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Покрај глобата од ставот (2) на овој член на претседателот на Институтот ќе му 

се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење до една година.”.

Член 6
Членот 44-г се менува и гласи:
„(1) За сторениoт прекршок од член 44-в од овој закон, овластеното лице од страна на 

претседателот на Советот (во натамошниот текст: овластено службено лице), при 
констатирање на прекршокот e должно пред да го поднесе барањето за поведување на 
прекршочна постапка да му предложи на сторителот на прекршокот постапка за 
порамнување со издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за 
прекршоците. 

(2) Овластените службени лица се должни да водат евиденција за издадените 
прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(3) Личните податоци од евиденцијата од ставот (2) на овој член се чуваат пет години 
од денот на внесување во евиденцијата. 

(4) Советот ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

Член 7
Во членот 44-ѓ зборовите„ за правно лице односно трговец поединец”се бришат.

Член 8
Во членот 45 зборовите „во членовите 42, 43-а, 44 и 44-е од” се заменуваат со зборот 

„со”.



Член 9
Подзаконскиот акт предвиден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот 

на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 10
Започнатите прекршочни постапки до денот на влегување во сила на овој закон ќе 

завршат според одредбите на Законот за ревизија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.158/10,135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15 , 192/15, 23/16 и 83/18).

Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија содржи единаесет 
члена.

Со членот 1 од Предлог - законот се прави измена која е од технички карактер заради 
промена на новото уставно име на државата. 

Со членовите од 2 до 5 од Предлог - законот, се менуваат прекршочните одредби   од 
постојниот Закон за ревизија, при што пропишаните глоби се намалуваат во висина на 
глобите уредени со Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.96/19). За прекршоците сторени од страна на правните лица се уредуваат 
глоби во распон во зависност од големината на правниот субјект.

Со членот 6 се вршат измени заради уредување на можноста за поведување на 
постапка за порамнување пред поднесување на барање за поведување на прекршочна 
постапка од страна  на овластено службено лице од Советот за унапредување и надзор на 
ревизијата на Република Северна Македонија во случај кога е сторен прекршок од страна на 
Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија.

Со членот 7 се врши измена со која одмерувањето на висината на глобите се врши 
согласно Законот за прекршоците. 

Со членот 8 од Предлог на законот се прави измена која е од технички карактер.
Со членот 9 се уредува рокот за носење на подзаконскиот акт со кој се пропишува 

формата и содржина на прекршочниот платен налог.
Со членот 10 се уредуваат законите по кои ќе треба да завршат прекршочни постапки 

започнати до денот на влегувањето во сила на Предлогот на закон.
Со членот 11 се уредува влегувањето во сила на овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани и постои нивна поврзаност со 
одредбите од Законот за ревизија и како такви прават правна целина и се применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН

Предложените измени на Законот за ревизија ќе обезбедат ќе се усогласат со член 2 од 
Уставниот закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI, а прекршочните 
одредби од Законот за ревизија ќе се усогласат со одредбите од Законот за прекршоците. 



ИЗВОД ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА
ШТО СЕ ИЗМЕНУВААТ ИЛИ ДОПОЛНУВААТ

Член 1
Со овој закон се уредуваат условите за вршење на ревизија во правните лица кои 

вршат дејност во Република Македонија.

Член 2
Одредбите на овој закон се однесуваат на законски и договорни ревизорски 

ангажмани кои се вршат во Република Македонија.

Член 4
Одделни поими и кратенки употребени во овој закон го имаат следново значење:
1.„Ревизија” е независно испитување на финансиските извештаи или 

консолидираните извештаи и на финансиските информации, со цел да се изрази мислење 
во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената 
рамка за финансиско известување;

2.„Законска ревизија” е задолжително испитување, постапки, проверки и уверувања 
на годишната сметка и/или финансиските извештаи или консолидираната годишна сметка и 
консолидираните финансиски извештаи кои се вршат врз основа на закон во согласност со 
Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC 
прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или 
уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со 
прифатената  рамка за финансиско известување;

3. „Договорна ревизија“ е незадолжително испитување, постапки, проверки и 
уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи,  консолидираната  годишна 
сметка и на други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во 
согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на 
IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, 
заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната 
усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување;

4.„Субјект на ревизија” е правно лице чии финансиски извештаи се предмет на 
законска ревизија или договорна ревизија;

5.„Поврзани субјекти” се субјекти кои со субјектот на ревизија се поврзани со 
економски, финансиски или друг вид интерес;

6.„Ревизор” е физичко лице кое поседува уверение за ревизор издадено од 
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и кое е регистрирано во 
Регистарот на ревизори согласно овој закон;

7.„Друштво за ревизија“ е трговско друштво регистрирано согласно Законот за 
трговските друштва и кое има добиено лиценца за работа од Советот за унапредување и 
надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на друштва 
за ревизија согласно овој закон;

8.„Овластен ревизор-трговец поединец“ е физичко лице регистрирано согласно  
Законот за трговските друштва и кое има добиено лиценца за овластен ревизор и лиценца 
за работа од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е 
регистрирано во Регистарот на овластени ревизори-трговци поединци согласно овој закон;

9.„Уверение за ревизор” е уверение кое го издава Институтот на овластени ревизори 
на Република Македонија на лица кои го положиле испитот за ревизори;

10.„Лиценца за овластен ревизор” е лиценца која ја издава Советот за унапредување 
и надзор на ревизијата;

11.„Овластен ревизор“ е физичко лице кое има добиено лиценца за овластен ревизор 
издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е 
регистрирано во Регистарот на овластени ревизори согласно овој закон;

12.„Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија” е 
самостојно и независно регулаторно тело со јавни овластувања;

13.„Доверливи информации” се информации кои се класифицирани со степен на 



тајност согласно со Законот за класифицирани информации од Институтот на овластени 
ревизори на Република Македонија и министерот за финансии и како такви не и се достапни 
на јавноста;

14.„Дисциплинска постапка” е постапка за утврдување одговорност на овластениот 
ревизор, друштвото за ревизија и/или овластениот ревизор-трговец поединец за повреда на 
овој закон, подзаконските акти кои произлегуваат од него, актите на Институтот на 
овластени ревизори на Република Македонија, Меѓународните стандарди за ревизија на 
IFAC, Кодексот на етика на професионални сметководители на IFAC и други релевантни 
објави на IFAC објавени во „Службен весник  на Република Македонија”;

15.„Институт на овластени ревизори на Република Македонија” е професионално 
коморско здружение на овластени ревизори;

16.„Регистар на ревизори“ е јавна книга која претставува електронска база на 
податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за  ревизорите за кои 
уписот е пропишан со овој закон;

17.„Регистар на овластени ревизори“ е  јавна книга која претставува електронска база 
на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за  овластените 
ревизори за кои уписот е пропишан со овој закон;

18.„Регистар на овластени ревизори-трговци поединци“ е јавна книга која претставува 
единствена електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и 
докази) за  овластените ревизори-трговци поединци за кои уписот е пропишан со овој закон;

19.„Регистар на друштва за ревизија“ е јавна книга која претставува електронска база 
на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за  друштвата за 
ревизија за кои уписот е пропишан со овој закон;

20.„Регистар на трајно одземени лиценци“ е јавна книга која претставува електронска 
база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за ревизорите, 
овластените ревизори, овластените ревизори-трговци поединци и друштвата за ревизија за 
кои уписот е пропишан со овој закон.

21.„IFAC”e Meѓународна федерација на сметководители;
22.„МСР” се Меѓународни стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави 

на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија;
23.„МСФИ” се Меѓународни стандарди за финансиско известување.
24.„Правно лице од јавен интерес“ е акционерско друштво кое котира на берза, 

акционерско друштво со посебни обврски за известување согласно Законот за хартии од 
вредност и трговско друштво кое со посебен закон е утврдено како правно лице од јавен 
интерес или за кое со посебен закон се бара ревизија согласно истите правила како за 
акционерските друштва кои котираат на берза;

25.„Групен ревизор“ е друштво за ревизија или овластен ревизор-трговец поединец 
кое врши законска ревизија на консолидирани финансиски извештаи;

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

27.„Одбор за ревизија” е орган на управување во правно лице од јавен интерес.

 II. СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР
НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Статус на Советот за унапредување и надзор на ревизијата
 на Република Македонија

Член 6
(1) Заради унапредување и надзор над вршењето на ревизијата, Владата на 

Република Македонија на предлог на министерот за финансии основа Совет за 
унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Советот) како самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени во 
овој закон.

(2) Советот стекнува својство на правно лице со упис во Регистарот на други правни 
лица што се води во Централниот регистар на Република Македонија.



(3) Седиштето на Советот е во Скопје.
(4) Советот за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.

Член 7
(1) Советот донесува Статут на кој согласност дава Владата на Република 

Македонија, со кој се уредува внатрешната организација, управувањето и раководењето, 
постапките за донесување на акти, начинот и условите за вработување во Советот, како и 
други прашања од значење за работењето на Советот.

(2) Подзаконските акти за чие донесување Советот е овластен со овој закон се 
објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 8
(1) Советот ги врши следниве работи:
1) донесува статут, деловник за работа, годишна програма, финансиски план и 

годишен извештај;
2) донесува Тарифник за издавање на лиценца за  овластен ревизор, лиценца за 

работа на друштва за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец;
3) издава и одзема  лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за 

ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец врз основа на правила 
и постапки пропишани од Советот;

4) иницира и учествува во контрола на друштвата за ревизија, овластените ревизори-
трговци поединци и на овластените ревизори од страна на Институтот на овластени 
ревизори на Република Македонија;

5) дава согласност на Статутот и другите акти на Институтот на овластени ревизори 
на Република Македонија, ја следи нивната примена и му предлага на Институтот на 
овластени ревизори на Република Македонија нивно изменување и дополнување;

6) го следи спроведувањето на годишната и тригодишната програма за контрола 
преку извештаите добиени согласно член 20-а став (5) на овој закон и преку учество во 
комисијата на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија надлежна за 
контрола;

7) го следи спроведувањето на годишните програми за полагање испит и за 
континуирано професионално усовршување на Институтот на овластени ревизори на 
Република Македонија;

8) ја следи постапката што ја спроведува Институтот на овластени ревизори на 
Република Македонија за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;

9) врши надзор над Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;
10) изрекува мерки на овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени 

ревизори трговци-поединци, согласно овој закон и го пропишува начинот на утврдување на 
мерките;

11) дава насоки на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за 
прашања за кои е надлежен согласно со овој закон;

12) ги проверува извештаите за транспарентност согласно со членот 35 од овој закон;
13) ја следи примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа 

на него и врз таа основа му предлага на министерот за финансии изготвување на соодветни 
изменувања и дополнувања на истите;

14) воспоставува соработка со домашни, странски и меѓународни институции; 
15) донесува процедури за соработка и размена на податоци со Институтот на 

овластени ревизори на Република Македонија; 
16) донесува годишен план за вработување на државни службеници;
17) донесува годишен план на обуки за сите вработени;
18) одлучува за други прашања за вработените и
19) врши други работи утврдени со овој закон и Статутот.
(2) На актите од став (1) точки 1) и 2) на овој член согласност дава Владата на 

Република Македонија.
(3) По добивање на согласност од Владата на Република Македонија актите од став 

(1) точка 1) на овој член се објавуваат на  веб страницата  на Советот, а актот од став (1) 
точка 2) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб 



страницата  на Советот.
Член 9

(1) Советот го сочинуваат седум члена од кои еден е претседател.
(2) Владата на Република Македонија ги именува претседателот и членовите на

Советот. Претседателот на Советот го предлага министерот за финансии, а другите шест
члена ги предлагаат следниве институции:

- еден претставник од Народната банка на Република Македонија, вработен во
Секторот за супервизија,

- еден претставник од Агенцијата за супервизија на осигурувањето,
- еден претставник од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
- еден претставник од редовите на големите трговски субјекти и
- двајца овластени ревизори предложени од Институтот.
(3) При именувањето на претседателот и членовите на Советот од ставот (2) на овој

член да се почитува начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на
заедниците.

(4) Претседателот раководи со Советот и го застапува во односите со трети лица.
(5) Мандатот на претседателот и членовите на Советот е пет години, со можност за 

повторен избор уште за еден мандат.
(6) Претседателот и членовите на Советот можат да бидат разрешени од страна на 

Владата на Република Македонија и пред истекот на мандатот од ставот (5) на овој член, 
само во случај на исполнување на најмалку еден од условите утврдени во членот 12 од овој 
закон.

(7) Во случај на престанување на должноста на претседателот и членовите на 
Советот согласно со овој закон, пред истекот на мандатот, на негово место се именува друго 
лице со мандат до истекот на мандатот на членот на кој му престанува вршењето на 
должноста.

Член 10
(1) За претседател и член на Советот може да се избере лице кое ги исполнува 

следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија,
- да има завршено високо образование од областа на економијата или правото,
- да не е вработен во Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и 

да не е член на ниедно извршно тело на истиот,
- да има најмалку пет години работно искуство во областа на сметководството, 

правото, ревизијата или финансиите,
- поседува еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за
 активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

                     1) ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода;
2) ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода;
3) ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво;
4) ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен;
5) БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
6) АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

- да не е правосилно осудуван за кривично дело против јавните финансии, платниот 
промет, стопанството и службената должност и

- да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност.
(2) За претседател и член на Советот не може да се именува лице:
- кое е функционер кој раководи со државен орган или орган на државната управа и
- кое е носител на функција во органите на политичка партија и/или член на орган на 

надзор, орган на управување или било кој друг орган на правен субјект кој подлежи на 
законска ревизија.

(3) За именување на претседател на Советот се објавува јавен оглас 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.

(4) Претседателот и членовите на Советот се должни својата работа да ја вршат 



професионално и на начин на кој нема да ја доведат во прашање независноста и 
самостојноста на Советот.

(5) Каков било облик на влијание врз работата на Советот кој би можел да влијае врз 
независноста и самостојноста на Советот е забранет.

Член 12
Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии може пред 

истекот на мандатот за кој е именуван да го разреши претседателот или член на Советот, 
ако:

- тоа сам го побара,
-престане да ги исполнува условите од член 10 од овој закон;
- ја загуби работната способност,
- ја прекрши обврската за заштита на доверливите податоци од членот 37 на овој 

закон и
- неоправдано отсуствувал од три седници на Советот последователно или 

неоправдано отсуствувал вкупно од пет седници во текот на една година.

Член 15
Работењето на Советот се финансира од:
- Буџетот на Република Македонија,
-15% од вкупно остварените приходи на Институтот на овластени ревизори на 

Република Македонија во претходната година.
- надомест од издавање на лиценца за работа за вршење на работи на ревизија на

друштва за ревизија, овластен ревизор - трговец поединец и на овластени ревизори и
- други приходи остварени во текот на работењето на Советот.

Член 16
(1) Советот со решение ги изрекува следните мерки:
1) времено одземање на лиценцата на овластениот ревизор, лиценцата за работа на 

друштво за ревизија и лиценцата за работа на овластен ревизор – трговец поединец и
2) трајно одземање на лиценцата на овластениот ревизор, лиценцата за работа на 

друштвото за ревизија или лиценцата за работа на овластениот ревизор–трговец поединец.
(2) Мерката од став (1) точка 1 на овој член Советот ја изрекува врз основа на 

мерките изречени од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија согласно 
членовите 22-в и 22-ѓ од овој закон. Мерката се изрекува за истиот период за кој е изречена 
и дисциплинската мерка од Институтот.

(3) Мерката од став (1) точка 2 на овој член Советот ја изрекува ако:
1) лиценцата е издадена врз основа на неточни податоци;
2) повеќе не се исполнети условите од членовите 24 и 25 на овој закон;
3)претходно е изречена дисциплинска мерка трајно исклучување од членството на 

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и
4) е покрената стечајна постапка или се спроведува  ликвидација на друштвото за 

ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец.
(4) Начинот  на утврдување на повредите и мерките од став (1) на овој член ги 

пропишува Советот. 
(5) Мерките изречени од страна на Советот се објавуваат на веб страницата на 

Советот и на веб страницата на Институтот на овластени ревизори на Република 
Македонија.

(6) Против решението  на Советот може да се поведе управен спор пред надлежен 
суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(7) Решението со кое е изречена мерка од став (1) на овој член, Советот го доставува 
до Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во рок од три дена од 
донесувањето на решението. Институтот на овластени ревизори на Република Македонија е 
должен наредниот ден од денот на добивање на решението за трајно одземање на 
лиценцата да го избрише овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот 
ревизор-трговец поединец од соодветниот регистар и да го запише во Регистарот на трајно 
одземени лиценци. Во случај на времено одземање на лиценца, Институтот на овластени 



ревизори на Република Македонија во соодветниот регистар забележува дека овластениот 
ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец е неактивен 
поради времено одземање на лиценцата.

(8) Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, на писмено барање 
од овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор- трговец поединец 
за кој се однесувала мерката поднесено по истекот на периодот за кој е изречена мерката 
од став (1)  точка 1) на овој член, од соодветниот регистар ја брише забелешката за 
неактивност. Институтот на овластени ревизори на Република Македонија е должен да го 
изврши бришењето во рок од три дена од поднесување на барањето. 

(9) Мерките од став (1) на овој член трајно се евидентираат во соодветниот регистар.
(10) Начинот  на забележување дека овластениот ревизор, друштвото за ревизија или 

овластениот ревизор-трговец поединец е неактивен, како и начинот на евидентирање на 
мерките од став (1) на овој член во соодветниот регистар ги пропишува Советот.

(11) Формата и содржината на барањето од став (8) на овој член и доказите што се 
приложуваат кон барањето ги пропишува Советот. 

III. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ - ИНСТИТУТ
НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Институт на овластени ревизори на Република Македонија
Член 17

(1) Заради промовирање на високи професионални стандарди и за подобрување на 
квалитетот на ревизорските услуги овластените ревизори се здружуваат во Институт на 
овластени ревизори на Република Македонија како професионално коморско здружување 
(во натамошниот текст: Институтот).

(2) Членови на Институтот се ревизори, овластени ревизори, друштва за ревизија и 
овластен ревизор - трговец поединец.

(3) Институтот има својство на правно лице.
(4) Седиштето на Институтот е во Скопје.
(5) Институтот стекнува статус на правно лице со упис во Регистарот на други правни 

лица што се води во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 19
(1) Институтот ги врши следниве работи:
1) води Регистар на ревизори, Регистар на овластени ревизори, Регистар на друштва 

за ревизија, Регистар на  овластени ревизори-трговци поединци и Регистар на  трајно  
одземени лиценци ;

2) донесува програма за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор и  
спроведува испит за стекнување на звањето ревизор;

3) издава уверение за ревизор;
4) ги разгледува и одлучува по барањата за признавање на квалификации за ревизор 

стекнати во странство, врз основа на правила и постапки пропишани од Институтот;
5) организира проверка на знаењето од областа на законската регулатива при  

признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;
6) организира и спроведува континуирано професионално усовршување;
7) ја следи примената на МСР и Кодексот на етика за професионални 

сметководители на IFAC кај друштвата за ревизија и кај овластените ревизори - трговци 
поединци;

8) ги промовира МСР и Кодексот на етика на професионални сметководители на 
IFAC;

9) ги преведува и ги објавува во „Службен весник на Република Македонија“ МСР, 
Меѓународните стандарди за контрола на квалитетот и Кодексот на етика за 
професионалните сметководители на IFAC;

10) покренува дисциплинска постапка и изрекува мерки на членовите поради повреда 
на МСР, актите на Институтот и на Кодексот на етика за професионалните сметководители 
на IFAC;

11) донесува тригодишна и годишна програма за контрола над членовите на 



Институтот;
12) спроведува контрола на квалитетот над членовите на Институтот;
13) го известува Советот за изречените мерки од спроведената контрола на 

друштвата за ревизија и/или овластените ревизори - трговци поединци и овластените 
ревизори; 

14) донесува Тарифник за висината на членарината и надоместоците што ги 
наплатува;

15) донесува Правилник  за  признавање на квалификации за ревизор стекнати во 
странство;

16) донесува Правилник за содржината на Регистарот на ревизори, Регистарот на 
овластени ревизори, Регистарот на друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори-
трговци поединци и Регистарот на трајно одземени лиценци;

17) донесува програма за обука на овластени ревизори кои спроведуваат контрола и 
издава сертификати за завршена обука;

18) презема активности согласно со насоките дадени од Советот кои се неопходни и 
соодветни за промовирање на високите професионални стандарди меѓу друштвата за 
ревизија и овластените ревизори и за подобрување на квалитетот на ревизорските услуги 
што тие ги нудат;

19) донесува годишна програма за работа најдоцна до 15 јануари во тековната 
година; 

20) донесува годишен извештај за својата работа најдоцна до 31 март во тековната 
година за претходната година;

21) донесува Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за 
дисциплинските мерки на членовите на Институтот;

22) формира дисциплинска и други комисии;
23) донесува годишен извештај за наодите од извршените контроли;
24) издава билтен и ги ажурира информациите објавени на веб страницата на 

Институтот и
25) врши други работи согласно со овој закон.

(2) На актите од став (1) точки 2), 11), 14), 15), 16), 17), 19), 20), 21) и 23) од овој член 
согласност дава  Советот.

(3) Актите од став (2) на овој член се објавуваат на веб страницата на Институтот по 
добиената согласност од Советот.

Член 22-б
(1) Дисциплинската мерка  парична казна во висина до три просечни месечни нето 

плати исплатени по вработен во Република Македонија за месецот во кој е изречена 
дисциплинската мерка, ќе му се изрече на овластениот ревизор кој ќе ја повтори повредата 
за која претходно му била изречена мерката јавна опомена.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар 
на Институтот по истекот на две години од престанокот на мерката.

Член 23
(1) Лиценца за овластен ревизор му се издава на лице кое стекнало уверение за 

ревизор и има најмалку три години искуство на работи на ревизија од кои две години под 
надзор на овластен ревизор.

(2) Лице кое нема статус на овластен ревизор и кое не е член на Институтот не може 
да врши ревизија во Република Македонија, или да се претставува како овластен ревизор 
или да користи каква било ознака или опис кои ќе создадат впечаток дека лицето е овластен 
ревизор.

(3) Лицето кое сака да се стекне со лиценца за овластен ревизор поднесува до 
Советот барање на образец. 

(4) Кон барањето од став (3) на овој член се доставува:
1) уверение за ревизор;
2) потврда од работодавач за најмалку три години работно искуство во друштво за 

ревизија од областа на ревизијата од кои најмалку две под надзор на овластен ревизор и
3) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата. 



(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.

(7) Документите од став (4) на овој член се доставуваат во оригинал или копија 
заверена на нотар.

(8) Советот е должен во рок од 15 дена од приемот на барањето со решение да 
одлучи по барањето за издавање на лиценца.

(9) Против решението од став (8) на овој член може да се поведе управен спор пред 
надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(10) Формата и содржината на образецот на барањето од став (3) и лиценцата од 
став (8) на овој член ги пропишува Советот.

Член 24
(1) Лиценца за работа на друштвото за ревизија се издава на друштво кое ги 

исполнува следниве услови:
1) има вработено најмалку двајца овластени ревизори на неопределено работно 

време;
2) мнозинството акции или удели со право на глас во друштвото за ревизија е во 

сопственост на еден или повеќе овластени ревизори, 
3) мнозинството, но не повеќе од 75% од членовите на органот на управување мора 

да бидат ревизорски друштва или овластени ревизори. Кога органот на управување нема 
повеќе од двајца членови, еден од нив мора да биде ревизорско друштво или овластен 
ревизор и

4) има годишно осигурување од одговорност од штета предизвикана на трети лица 
при вршење на професионална дејност - работи на ревизија, и тоа:

- минимална сума за покривање по штетен настан од 30.000 евра во денарска 
противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход 
до 3.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 60.000 евра во денарска 
противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход 
од 3.000.001 до 10.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 120.000 евра во денарска 
противвредност за  субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход 
од 10.000.001 до  50.000.000 евра во денарска противвредност; 

- минимална сума за покривање по штетен настан од 250.000 евра во денарска 
противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход 
од 50.000.001 до 100.000.000 евра во денарска противвредност и

- минимална сума за покривање по штетен настан од 400.000 евра во денарска 
противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход 
над  100.000.001  евра во денарска противвредност.

(2) За добивање лиценца за работа, друштвото за ревизија поднесува до Советот 
барање на пропишан образец потпишан од овластеното лице на друштвото за ревизија.

(3) Кон барањето од став (2) на овој член се доставуваат следниве документи:
1) решение за упис на друштвото за ревизија во Трговскиот регистар кај Централниот 

регистар на Република Македонија;
2) список на лица вработени на неопределено време како овластени ревизори со 

регистарски број под кој се запишани во соодветниот регистар кај Институтот;
3) лиценца  за овластен ревизор за ревизорите кои се основачи на друштвото и оние 

кои се вработени;
4) потврда од Централен регистар на Република Македонија дека мнозинството со 

право на глас во друштвото за ревизија е во сопственост на овластени ревизори;
5) потврда од Централен регистар на Република Македонија дека друштвото не е 

евидентирано во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција 



забрана за вршење на професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење 
на одделна дејност; 

6) потврда од Централниот регистар на Република Македонија дека друштвото не е 
евидентирано во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица кај 
Централниот регистар на Република Македонија; 

7) доказ за осигурување од одговорност од штета согласно став (1) точка 4) на овој 
член и

8) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата. 
(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.

(6) Документот од ставoт (3) точка 3) на овој член се обезбедува од евиденција на 
Советот.

(7) Овластениот ревизор вработен во друштво за ревизија не може да се јави како 
основач на друго друштво за ревизија ниту да се вработи кај друго друштво за ревизија или 
кај овластен ревизор – трговец поединец.

(8) Документите од став (3) на овој член се доставуваат во оригинал или копија 
заверена на нотар.

(9) Советот е должен во рок од 30 дена од приемот на барањето со решение да 
одлучи по барањето за издавање на лиценца.

(10) Против решението од став (9) на овој член може да се поведе управен спор пред 
надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(11) Формата и содржината на образецот на барањето од став (2) на овој член и 
лиценцата од став (9) на овој член ги пропишува Советот.

Член 25
(1) Лиценца за работа на овластен ревизор – трговец поединец му се издава под 

услов да поседува лиценца за овластен ревизор.
(2) Лиценца за работа на овластен ревизор- трговец поединец му се издава ако ги 

исполнува следниве услови:
1) поседува лиценца за овластен ревизор;
2) не е вработен или на било кој друг начин поврзан со друг работодавец освен со 

друштвото за ревизија и
3) има годишно осигурување од одговорност од штета предизвикана на трети лица 

при вршење на професионална дејност - работи на ревизија и тоа:
- минимална сума за покривање по штетен настан од 30.000 евра во денарска 

противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход 
до 3.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 60.000 евра во денарска 
противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход 
од 3.000.001 до 10.000.000 евра во денарска противвредност; 

- минимална сума за покривање по штетен настан од 120.000 евра во денарска 
противвредност за  субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход 
од 10.000.001 до  50.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 250.000 евра во денарска 
противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход 
од 50.000.001 до 100.000.000 евра во денарска противвредност и

- минимална сума за покривање по штетен настан од 400.000 евра во денарска 
противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход 
над  100.000.001  евра во денарска противвредност.

(3) Овластен ревизор запишан во трговскиот регистар како овластен ревизор - 
трговец поединец не може да се јави како основач на друштво за ревизија и да се вработи 
кај друг овластен ревизор - трговец поединец или друштво за ревизија. 



(4) За добивање лиценца за работа, трговецот-поединец поднесува до Советот 
барање на пропишан образец потпишан од овластеното лице на трговецот поединец.

(5) Кон барањето од став (4) на овој член се доставува:
1) уверение за ревизор издадено на име на подносителот на барањето;
2) лиценца за овластен ревизор издадена на име на подносителот на барањето;
3) решение за упис во Трговскиот регистар кај Централниот регистар на Република 

Македонија;
4) доказ дека овластениот ревизор подносител на барањето е вработен;
5)потврда од Централен регистар на Република Македонија дека не е евидентиран во 

Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење на 
професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност;

6) потврда од Централниот регистар на Република Македонија дека не е евидентиран 
во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица кај Централниот 
регистар на Република Македонија;

7) доказ за осигурување од одговорност од штета согласно став (2) точка 3) на овој 
член и

8) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата.
(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 ставoт (5) точка 2) на овој член се обезбедуваат од сопствената 
евиденција на Советот.

(9) Документите од став (5) на овој член се доставуваат во оригинал или копија 
заверена на нотар.

(10) Советот е должен во рок од 30 дена од приемот на барањето со решение да 
одлучи по барањето за издавање на лиценца.

(11) Против решението од став (10) на овој член може да се поведе управен спор 
пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(12) Формата и содржината на образецот на барањето од став (4) на овој член и на 
лиценцата од став (10) на овој член ги пропишува Советот.

Член 42
(1) Глоба во износ од 7.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на друштвото за ревизија, односно овластениот ревизор-трговец поединец, ако: 
1) врши законски или договорни ревизии, а не е лиценциран ревизор и не е член на 

Институтот (член 23); 
2) не го објави годишниот извештај за транспарентност (член 35) и 
3) не ги применува Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC (член 32).
(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на друштвото за ревизија односно 

овластениот ревизор-трговец поединец ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за 
вршење на дејност во траење до три години.

 (3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за друштвото за ревизија, односно 
овластениот ревизор-трговец поединец, ќе му се изрече на одговорното лице во друштвото 
за ревизија, односно на одговорното лице во овластениот ревизор-трговец поединец за 
прекршок од ставот (1) на овој член.

 (4) Покрај глобата од ставот (3) на овој член на одговорното лице во друштвото за 
ревизија, односно на одговорното лице во овластениот ревизор-трговец поединец ќе му се 
изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење до една година.

Член 43-а
(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 

друштво за ревизија, односно овластен ревизор-трговец поединец кое потпишало неточен 
или некомплетен извештај, односно  извештај што предизвикува заблуда и со тоа 
предизвикало штета на трети лица.



(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за друштвото за ревизија, односно 
овластениот ревизор-трговец поединец, ќе му се изрече на одговорното лице во друштвото 
за ревизија, односно на одговорното лице во овластениот ревизор-трговец поединец за 
прекршок од ставот (1) на овој член.

Член 44
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластениот ревизор, ако:
1) врши законски или договорни ревизии, а не е овластениот ревизор и не е член на 

Институтот (член 23);
2) не ги применува Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC (член 32) и
3) не обезбеди доверливост на податоците и сознанијата во вршењето на ревизијата 

(член 37).

Член 44-в
(1) Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

Институтот ако:
1) не издаде уверение за ревизор согласно член 27 став (3) од овој закон;
2) не го достави до Советот извештајот согласно член 20-а став (5) од овој закон;
3)Управниот одбор на Институтот не одлучи во рокот од член 20-а став (4) на овој 

закон;
4) донесе акти без согласност од Советот согласно член 19 став (2) од овој закон;
5) не го извести Советот за неисполнување на условите за добивање на лиценца 

согласно член 19-а став (7) од овој закон;
6) не го објави извештајот согласно со членот 19-а став (8) од овој закон.
7) назначи лице за контрола без согласност од претседателот на Советот согласно 

член 20 став (4) од овој закон;
8) не ги објави и не ги евидентира дисциплинските мерки согласно член 22 став (5) на 

овој закон;
9) не го извести Советот за изречените дисциплински мерки согласно член 22 став (6) 

на овој закон;
 10) не ги избрише дисциплинските мерки согласно членовите 22-а став (2), 22-б став 
(2), 22-в став (2),  22-д став (2), 22-ѓ став (2) и 

11) не ги води регистрите согласно член 30 од овој закон.
(2) За прекршоците од став (1) на овој член глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се изрече и на Претседателот на Институтот.

Член 44-г 
(1) За прекршоците утврдени во  член 44-в од овој закон, прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува Советот (во понатамошниот текст: Прекршочен орган).
(2) Прекршочната постапка од став (1) на овој член пред Прекршочниот орган ја води 

Комисија за одлучување по прекршок (во понатамошниот текст: Прекршочна комисија), 
формирана од вработени лица во Прекршочниот орган, кои ги именува претседателот на 
Советот. 

(3) Претседателот на Советот со акт го определува бројот, потребниот степен на 
стручна подготовка и работното искуство на членовите на прекршочната комисија. 

(4) Членовите на прекршочната комисија се избираат за времетраење од  четири  
години, со право на реизбор.

(5) За претседател на прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран 
правник со положен правосуден испит.

(6) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа, кој претходно е 
одобрена од Советот. 

(7) Против одлуката на Прекршочната комисија може да се поднесе жалба до 
Државната комисија  за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка.



Член 44-д
(1) Член на прекршочната комисија може да се разреши:
1)  со истекот на времето за кое е именуван за член;
2) по негово барање;
3) со исполнување на услови за старосна пензија во согласност со закон;
4) ако му се утврди трајна неспособност;
5) ако со правосилна одлука се утврди прекршување на прописите за водење на 
прекршочната постапка;
6) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во прекршочната 
комисија или;
7) ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случаи за кои решава 
прекршочната комисија.
(2) Предлогот за разрешување на член на прекршочната комисија се поднесува до 

Советот.
(3) Членовите на прекршочната комисија се самостојни и независни во работењето и 

одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.
(4) Одлуката на прекршочната комисија се смета за донесена кога за неа гласале 

мнозинството членови на прекршочната комисија.

Член 44-ѓ
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно трговец поединец се 

врши согласно Законот за прекршоците.

Член 44-е
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе 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.

(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) на овој закон не ги достави бараните документи.

Член 45
За прекршоците утврдени во членовите 42, 43-а, 44, и 44-е од овој закон, прекршочна 

постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.


