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Завршни одредби 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-

то објавување во “Службен весник на Република Маке-

донија”. 

 

Бр. 03 - 764/1 Комисија за хартии од вредност 

17 април 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

___________ 

1434. 

Врз основа на член 184 став 1 алинеја р, член 184-а 

став 3 и член 190 од Законот за хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ 95/205, 25/2007, 07/2008, 

57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на седницата од-

ржана на ден 17.4.2013 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОДЕТАЛНО ПРОПИШУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ 

И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИСПОЛНУ-

ВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР КОЈ 

ДАВА МИСЛЕЊА ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВА-

ЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА 

 

Член 1 

Со Правилникот за подетално пропишување на ус-

ловите и потребната документација за исполнување на 

условите за овластен ревизор кој дава мислења во по-

стапка за одобрување на зделка со заинтересирана 

страна (во натамошниот  текст: Правилник) подетално 

се пропишуваат условите и се пропишува потребната 

документацијата која задолжително се приложува како 

доказ за исполнување на условите за овластен ревизор 

кој дава  мислења во постапка за одобрување на зделка 

со заинтересирана страна. 

 

Член 2 

(1) Овластен ревизор која дава мислења на акцио-

нерски друштва во постапка за одобрување на зделка 

со заинтересирана страна треба да ги исполнува сле-

дниве услови: 

1. да има искуство во вршење ревизии повеќе од ед-

на година под што се подразбира вршење ревизии на 

акционерски друштва во согласност со закон, а се дока-

жува со изјава од овластениот ревизор; 

2. доказ (М1/М2) дека е вработен во друштво за ре-

визија под кое се подразбира трговско друштво кое е 

регистрирано и врши ревизија согласно со Законот за 

ревизија и Законот за трговските друштва, а се докажу-

ва со документ издаден од Трговскиот регистар и ли-

ценца издадена од Советот за унапредување и развој на 

ревизијата (во натамошниот текст: СУНР); 

3. во последните три години да не бил под мерки 

изречени од страна на надлежен орган од областа на 

ревизијата под што се подразбира изречена дисциплин-

ска мерка од Институтот на овластени ревизори на Ре-

публика Македоија и мерки изречени од СУНР во сог-

ласност со Законот за ревизија, а се докажува со 

писмен документ издаден од надлежен орган; 

4. да е запишан во Регистарот на овластени ревизо-

ри кои даваат мислења во постапка за одобрување на 

зделка со заинтерсирана страна кој го води Комисијата. 

(2) Овластениот ревизор го докажува исполнување-

то на условите од став 1, точка 1,2 и 3 од овој член. 

 

Член 3 

(1) Покрај условите од член 2 од овој Правилник, 

овластениот ревизор треба да ги исполнува и следните 

услови: 

- да нема конфликт на интереси со акционерското 

друштво што подразбира независност на овластениот 

ревизор од управниот одбор или одборот на директори 

на акционерското друштво кој го назначува, како и 

неповрзаност и независност од секој бизнис, финансис-

ки  или друг интерес кој би можел да влијае на мисле-

њето во постапката за одобрување на зделка со заинте-

ресирана страна; 

- во последните три години овластениот ревизор да 

не давал консултантски услуги на акционерското 

друштво,  под што се подразбираат консултантски ус-

луги од било кој вид  кои можат да доведат до состојба 

на конфликт на интереси и повреда или нарушување на 

независноста на овластениот ревизор во однос на мис-

лењето кое го дава во постапка за одобрување на здел-

ка со заинтересирана страна. 

(2) Овластениот ревизор со писмена изјава заверeна 

на нотар  пропишана со образецот И-ОР “Изјава од ов-

ластен ревизор” кој е составен дел на овој Правилник, 

го докажува исполнувањето на условите  од став 1 на 

овој член. 

(3) Доказите од член 2 ст.1, точка 1 и точка 3 и член 

3 од овој Правилник, не смеат да бидат постари од еден 

месец. 
 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 01 - 662/2 Комисија за хартии од вредност 

17 април 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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