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1. ПРИНЦИПИ НА КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ 

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (во понатамошниот текст 

„ИОРРМ“)  спроведува проверки на контролата на квалитет на друштвата за ревизија и 

овластените ревизори – трговци поединци. Друштвата за ревизија и овластените ревизори 

трговци - поединци подлежат на систем за контрола на квалитетот за проверка на  усогласеноста 

на работењето на ревизорите со Меѓународните стандарди за ревизија кои се преведени и 

објавени во Република Македонија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на 

Меѓународната федерација на сметководители кој е преведен и објавен во Република 

Македонија, како и националното право. 

Законот за ревизија, Статутот на ИОРРМ и Правилникот за начинот и постапките за контрола 

на квалитетот на овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори - трговци 

поединци (во натамошниот текст: Правилникот) ги дефинираат основите, принципите и 

постапките на проверката на контролата на квалитетот. 

2. ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ПРОВЕРКИТЕ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ ЗА 

2017/2018 ГОДИНА 

Општо опкружување 

Во Република Македонија беа регистрирани 39 друштва за ревизија и овластени ревизори- 

трговци поединци, кои што навремено, до 15 јуни 2017 година, ги доставија Прашалникот за 

прелиминарни податоци (ППП) и Годишниот извештај на активности (ГИА), како и ажурирани 

податоци со 30 септември 2017 година. 

Според податоците кои ги доставија друштвата за ревизија и овластените ревизори - трговци 

поединци заклучно со 15 јуни 2017 година, потрошени се околу 188.792 часа (2016 година: 

172.972 часа) за 1.617 пријавени ангажмани (2016 година: 1.456 ангажмани), од кои 143 ентитети 

од јавен интерес. 

Проверките на контролата на квалитетот се спроведоа во согласност со Годишниот план за 

контрола на квалитетот за 2017/2018 година, донесен од Комисијата за контрола на квалитетот 

на ревизорските услуги (во понатамошниот текст: Комисијата).  

Во услови на процес на усогласување со законската регулатива и стапувањето на сила на 

преодните одредби од членот 43 на Законот за изменување и дополнување на законот за ревизија 

(Сл.весник 138/2014 година), со годишниот план за 2017/2018 година  беа опфатени проверки 

на контрола на квалитет надвор од редовниот циклус за спроведување на проверки на контрола 

на квалитет: 2 друштва за ревизија за кои Дисциплинска комисија достави барање за 

доставување на извештаи за последователна проверка на статусот на препораките дадени во 

извештаите за спроведена проверка на контрола на квалитет извршени согласно Годишниот 

план за контрола на квалитет за 2015/2016 година и 2016/2017 година. 

Не беше направено дополнување на планот за контрола на квалитет со проверки од редовниот 

циклус, кои што требаше да бидат дополнително утврдени по усогласување на интерните акти 

на ИОРРМ со одредбите од Законот за ревизија кои што стапуваат во сила од 25.09.2017 година, 

поради објективни причини. Имено интерните акти кои што го регулираат начинот на 

спроведување на проверката на контрола на квалитет, усогласени со законските одредби кои 

што стапуваа во сила од 25.09.2017 година не беа усвоени и не стапија во сила. 

По овој датум, во комуникација помеѓу ИОРРМ, Советот за унапредување и надзор на 

ревизијата на Република Македонија и Министерството за финансии, подготвен беше предлог 
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на Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија, во кои беа вклучени и измени на 

одредбите кои што ја определуваат рамката за спроведување на контрола на квалитетот на 

ревизорските услуги, кој што беше донесен и стапи во сила по неговото објавување во Службен 

весник на Република Македонија бр.83 на 08.05.2018 година.   

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЛЕДЕЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ 

Во планот беа вклучени две проверки по барање на Дисциплинската комисија. Од овие две 

проверки едната беше спроведена, а другата беше одложена од оправдани причини. 

За побараната проверка на контрола на квалитет од страна на Дисциплинската комисија 

дополнително се направи анализа на статусот на препораките за значајните наоди дадени во 

извештаите за спроведена проверка на контрола на квалитет. Оценката на имплементацијата на 

дадените препораки кај ова друштво за ревизија, покажа дека со мали исклучоци препораките 

во главно не се имплементирани. 

4. ПОНАТАМОШНИ ДЕЈСТВИЈА ОД СПРОВЕДЕНИТЕ ПРОВЕРКИ НА 

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 

Во согласност со член 51 од Статутот на Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) и 

член 61 од Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на друштвата за 

ревизија и на овластениот ревизор – трговец поединец, Комисијата за контрола на квалитет на 

ревизорските услуги на ИОРРМ и ги достави на Дисциплинска комисија на ИОРРМ резултатите 

од извршената проверка на контролата на квалитет според годишниот план за 2017/2018 година, 

за нејзино понатамошно постапување.  

 

Гордана Никушевска 

        Претседател на Комисијата за 

Контрола на квалитетот на 

ревизорските услуги 


