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4643. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА  

АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

преземање на акционерските друштва, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27  декември 2013 година. 
 
  Бр. 07- 5142/1                            Претседател 

27  декември 2013 година      на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМА-
ЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Член 1 

Во Законот за преземање на акционерските друш-
тва  („Службен весник на Република Македонија“ број 
69/13), во членот 5 став (1)  точка 3 точката и запирката 
се заменува со сврзникот „и“. 

Точката 4 се брише. 
Точката 5 станува точка 4. 
 

Член 2 
Во членот 31 став (4) зборовите: “Комисијата за ре-

шавање на жалби од областа на пазарот на хартии од 
вредност” се заменуваат со зборовите: “Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен”. 

 
Член 3 

Во членот 49 став  (4) зборовите: “Комисијата за ре-
шавање на жалби од областа на пазарот на хартии од 
вредност” се заменуваат со зборовите: “Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен”. 

 
Член 4 

Во членот 57 став (3) зборовите: “Комисијата за ре-
шавање на жалби од областа на пазарот на хартии од 
вредност” се заменуваат со зборовите: “Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен”. 

 
Член  5 

Во членот 60 став (6) зборовите: “Комисијата за ре-
шавање на жалби од областа на пазарот на хартии од 
вредност” се заменуваат со зборовите: “Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен”. 

 
Член 6 

Започнатите постапки по жалби до денот на започ-
нувањето на примената на одредбите од членовите 2, 3, 
4 и 5 од овој закон ќе завршат согласно со Законот за 
преземање на акционерските друштва („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 69/13), во рок од 
30 дена од започнувањето со примената на одредбите 
од членовите 2, 3, 4 и 5 од овој закон. 

Доколку Комисијата за решавање на жалби од об-
ласта на пазарот на хартии од вредност во рокот од ста-
вот 1 на овој член не ги реши предметите по жалби, е 
должна во рок од десет дена да ги достави до Државна-
та комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работен однос во втор степен за решавaње и 
за тоа во рок од пет дена да ги извести подносителите 
на жалбите. 

Предметите по жалби кои до денот на започнување-
то со примената на одредбите од членовите 2, 3, 4 и 5 
од овој закон не се примени за решавање од Комисија-
та за решавање на жалби од областа на пазарот на хар-
тии од вредност, Комисијата во рок од 30 дена од денот 
на започнувањето на примената на одредбите од члено-
вите 2, 3, 4 и 5 од овој закон ќе ги достави до Државна-
та комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работен однос во втор степен за решавање и 
за тоа во рок од десет дена ќе ги извести подносители-
те на жалбите. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбите од членовите 2, 3, 4 и 5 од овој за-
кон ќе започнат да се применуваат во рок од три месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MARRJE TË 

SHOQËRIVE AKSIONARE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për marrje të shoqërive aksionare (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 69/13), në 
nenin 5 paragrafi (1) pika 3 pikëpresja zëvendësohet me 
lidhëzën "dhe". 

Pika 4 shlyhet. 
Pika 5 bëhet pika 4. 
 

Neni 2 
Në nenin 31 paragrafi (4) fjalët: “Komisioni për 

zgjidhje të ankesave nga sfera e tregut të letrave me vlerë” 
zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për 
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë". 

 
Neni 3 

Në nenin 49 paragrafi (4) fjalët: “Komisioni për 
zgjidhje të ankesave nga sfera e tregut të letrave me vlerë”  
zëvendësohen me fjalët: “Komisioni shtetëror për 
vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë 
nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë”.  

  
Neni 4 

Në nenin 57 paragrafi (3) fjalët: “Komisioni për 
zgjidhje të ankesave nga sfera e tregut të letrave me vlerë”  
zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për 
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë”. 

 
Neni 5 

Në nenin 60 paragrafi (6) fjalët: “Komisioni për 
zgjidhje të ankesave nga sfera e tregut të letrave me vlerë”  
zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për 
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë”. 
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Neni 6 
 Procedurat e filluara për ankesa deri në ditën e fillimit 

të zbatimit të dispozitave të neneve 2, 3, 4, dhe 5 të këtij 
ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për marrje të 
shoqërive aksionare (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 69/13), në afat prej 30 ditësh nga 
fillimi i zbatimit të dispozitave të neneve  2, 3, 4 dhe 5 të 
këtij ligji.   

Nëse Komisioni për zgjidhje të ankesave nga sfera e 
tregut të letrave me vlerë në afatin nga paragrafi 1 i këtij 
neni, nuk i zgjidh lëndët për ankesa, është i detyruar që në 
afat prej dhjetë ditësh t’i dorëzojë te Komisioni Shtetëror 
për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe 
Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë për 
zgjidhje dhe për këtë në afat prej pesë ditësh t’i njoftojë 
parashtruesit e ankesave 

Lëndët për ankesa të cilat deri në ditën e fillimit me 
zbatimin e dispozitave të neneve 2, 3, 4, dhe 5 të këtij ligji 
nuk pranohen nga Komisioni për zgjidhje të ankesave nga 
sfera e tregut të letrave me vlerë, Komisioni në afat prej 30 
ditësh nga dita e fillimit të zbatimit të dispozitave të 
neneve 2, 3, 4, dhe 5 të këtij ligji, do t'i dorëzojë te 
Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë 
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në 
Shkallë të Dytë për zgjidhje dhe për këtë në afat prej dhjetë 
ditësh do t’i njoftojë parashtruesit e ankesave. 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa 

dispozitat e neneve 2, 3, 4 dhe 5 të  këtij ligji do të fillojnë 
të zbatohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 

të këtij ligji. 
__________ 

4644. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА 

ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА  
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на  Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, 
 што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на  27 декември 2013 година. 
  
  Бр. 07-5146/1                                 Претседател 

27 декември 2013 година       на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ЈАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА 

КОНТРОЛА 
 

Член 1 
Во Законот за јавна внатрешна финансиска контро-

ла ( „Службен весник на Република Македонија“ број 
90/2009), во членот 1 став (1) по зборовите: “и внат-
решна ревизија“ се става запирка и се додаваат зборо-
вите: „како и условите и начинот на спроведување на 
постапката за полагање на испит за овластен внатре-
шен ревизор во јавниот сектор“. 

Член 2 
Во членот 18 став (6) зборот „известува“ се замену-

ва со зборот „изготвува“. 
 

Член 3 
Во членот 35 ставот (1) се менува и гласи:  
„За раководител на единицата за внатрешна ревизи-

ја може да се назначи:  
- овластен внатрешен ревизор кој ги исполнува ус-

ловите од членот 36 став (2) алинеи 1, 2 и 4 од овој за-
кон и  

- има најмалку три години работно искуство во об-
ласта на внатрешната или надворешната ревизија.“ 

 
Член 4 

Во членот 36 ставот (7) се брише.  
 

Член 5 
Во Главата II по Делот 6 се додава нов Дел 6-а нов 

наслов и 20 нови члена 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д, 36-ѓ, 
36-е, 36-ж, 36-з, 36-ѕ, 36-и, 36-ј, 36-к, 36-л, 36-љ, 36-м, 
36-н, 36-њ, 36-о и 36-п, кои гласат: 

 
“6-а. Услови и начин на спроведување на обука и 

полагање на испит за овластен внатрешен ревизор во 
јавниот сектор 

 
Член 36-а 

(1) Обука и испит  за овластен внатрешен ревизор 
во јавниот сектор (во натамошниот текст: обука и ис-
пит) може да  посетуваат, односно полагаат  лица со  
завршено четиригодишно високо образование VII/1 со 
работа од најмалку две години во областа на внатреш-
ната или надворешната ревизија во субјектите од јав-
ниот сектор.  

(2) Обука и испит  може да  посетуваат, односно по-
лагаат  и лица  со  завршено четиригодишно високо об-
разование VII/1 со работа од најмалку три години во 
областа на внатрешната или надворешната ревизија во 
трговски друштва и други правни лица и здруженија на 
граѓани. 

(3) Обука и испит  може да  посетуваат, односно по-
лагаат  лица кои завршиле високо образование од об-
ласта на економијата или бизнисот кои студирале спо-
ред Болоњската декларација и имаат 240 кредити спо-
ред европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) со 
работа од најмалку една година на внатрешната или 
надворешната ревизија во субјектите од јавниот сек-
тор.  

(4) Обука и испит  може да  посетуваат, односно по-
лагаат  и лица кои завршиле високо образование од об-
ласта на економијата или бизнисот кои студирале спо-
ред Болоњската декларација и имаат 240 кредити спо-
ред европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) со 
работа од најмалку две години во областа на внатреш-
ната или надворешната ревизија во трговски друштва и 
други правни лица и здруженија на граѓани.  

(5) Времето  поминато  на  практика  заради  струч-
но  оспособување  во  единиците за внатрешна и/или 
надворешна ревизија кај субјектите од јавниот сектор, 
трговските друштва и други правни лица и здруженија 
на граѓани, во согласност со закон, во однос на услови-
те за полагање на испитот се смета како време помина-
то на работа во тие субјекти.  

(6) Кандидатите кои успешно поминале обуката и 
ги положиле дел од соодветните модули во рамките на 
испитот за меѓународно признат CIPFA ревизорски се-
тификат за овластен внатрешен ревизор во јавниот сек-
тор им се признаваат за положени, а во рамките на овој 
испит ги полагаат неположените модули и по нивното 
положување им се издава уверение од членот 36-н од 
овој закон.  


