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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА                      
ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.145 од 25.08.2015 година) 

Член 1 

Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 
135/11, 188/13, 43/14 и 138/14), членот 42 се менува и гласи: 

„(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 2 

Членот 43 се брише. 

Член 3 

Во членот 43-а став (1) во воведната реченица зборовите: „7.000 до“ се бришат, а по 
зборот „ревизија“ се додаваат зборовите: „односно овластен ревизор - трговец 
поединец“. 

Ставот (2) се брише. 

Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за друштвото за ревизија, односно 
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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 4 

Во членот 44-а во ставовите (1) и (2) зборовите: „4000 до“ се бришат. 

Член 5 

Во членот 44-в став (1) во воведната реченица зборовите: „6.000 до“ се бришат. 

Во точката 3) зборовите: „член 22“ се заменуваат со зборовите: „член 20-а“. 

Член 6 

Во член 44-г се додава нов став (7) кој гласи:  
„(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 7 

По членот 44-д се додава нов член 44-ѓ, кој гласи: 

„Член 44-ѓ 

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно трговец поединец се 
врши согласно Законот за прекршоците.“ 

Член 8 

Членот 45 се менува и гласи: 

„За прекршоците утврдени во членовите 42, 43-а, 44 и 44-б од овој закон, прекршочна 
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“ 

Член 9 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 


