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овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ), Собранието на ИОРРМ на 

предлог на Управниот одбор, на седницата одржана на 04.04.2017 година, усвои  
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I. Резиме 

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) спроведува 

активности согласно надлежностите уредени со Законот за ревизија и Статутот на 

ИОРРМ.  Во 2016 година, беа спроведени активности за усогласување на интерните 

акти на ИОРРМ со Законот за измени и дополнувања на Законот за ревизија 

(Службен весник на РМ, 188/2013 и 138/2014). 

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во 2016 година 

спроведe настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за 

овластените ревизори. Во рамките на Годишната програма за КПУ за 2016 година беа 

спроведени 10 настани за КПУ или вкупно 70 часа, за да им се овозможи на 

овластените ревизори да ја исполнат законската обврска да посетуваат најмалку 120 

часа за период од три години, односно најмалку 30 часа годишно во рамките на 

континуирано професионално усовршување од областа на сметководството и 

ревизијата, согласно член 28 од Законот за ревизија. За одржување на предавања на 

темите предвидени во Годишната програма за КПУ за 2016 година беа поканети и 

изразија интерес предавачи од Народна банка на Република Македонија, Шпаркасе 

Банка Македонија, НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, Комисија за хартија од 

вредност, Управа за финансиско разузнавање, Дирекција за заштита на лични 

податоци, Економски факултет Скопје, Здружението на внатрешни ревизори на РМ,  

ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси, овластени ревизори, претставници на 

друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, вработените на 

ИОРРМ, како и предавачи со други домашни и меѓународни сертификати. Вкупно беа 

опфатени 36 различни теми. Предавањата се однесуваа на континуирано 

професионално образование (меѓународни сметководствени стандарди, меѓународни 

стандарди за финансиско известување, меѓународни стандарди за ревизија, законска 

регулатива, контрола на квалитетот на ревизорските услуги, Кодекс на етика за 

професионалните сметководители) и континуирано професионално усовршување 

(актуелни теми).  Од 20 декември 2016 година до 05 јануари 2017 година, беше 
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спроведено електронско следење на КПУ на овластените ревизори за кое што се 

признаваат 8 часа КПУ за 2016 година.  

На 19 и 20 декември (26 и 27 декември) 2016 година, беше одржана дводневна 

работилница на тема „Планирање на ревизијата и идентификување на 

ризици“, за која што се признаваат 16 часа КПУ за 2016 година. Работилницата беше 

спроведена заради обука за практична примена на меѓународните стандарди за 

ревизија (МСР) која што ќе им помогне на ревизорите во мали и средни друштва за 

ревизија и кај овластени ревизори - трговци поединци да развијат ревизорски алатки 

што ќе ги применуваат во праксата за документирање на спроведувањето на 

прелиминарните ревизорски постапки, планирање на ревизијата и идентификувањето 

на ризиците во ревизијата. Работилницата беше дизајнирана врз основа на обуката за 

обучувачи ‘Audit ToT’ што ја организира Светска банка, CFRR, Виена. 

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во 2016 година 

спроведе две сесии за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор, 

согласно член 54 од Законот за ревизија, што беа спроведени во јуни/јули 2016 и 

декември 2016 година. Во 2016 година, единаесет кандидати кои го положија испитот 

се стекнаа со уверение за ревизор, издадено од страна на ИОРРМ.  

Во 2016 година, ИОРРМ издаде три уверенија за ревизор врз основа на доставени 

барања за признавање на квалификација за ревизор стекната во странство, а 

во согласност со Правилникот за начинот и постапката на добивање уверение за 

ревизор за лица кои поседуваат уверение за ревизор стекнато во странство.  

Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги усвои 

Годишен извештај за наодите од извршените контроли на Комисијата за контрола на 

квалитет на ревизорските услуги, за проверките согласно Годишниот план за 

2015/2016 година. Во согласност со Правилникот за начинот и постапката на контрола 

на квалитетот на друштвата за ревизија и на овластен ревизор – трговец поединец, 

Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги усвои Годишен план за 

контрола на квалитет за 2016/2017 година. Во септември 2016 година, започна 

спроведување на проверки на контрола на квалитетот според Годишниот план за 

контрола на квалитет за 2016/2017 година. Методологијата за организација и 

спроведување на проверка за контрола на квалитетот на друштвата за ревизија и 

овластените ревизори – трговци поединци е објавена на веб страната на ИОРРМ. 

Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на 

друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори – трговци поединци, 

и Регистарот на трајно одземени лиценци се усогласени со член 30 од Законот за 

ревизија, и истите се објавени на веб страната на ИОРРМ.  

IFAC1 

Институтот на овластени ревизори на РМ доби статус на полноправна членка на 

IFAC, за што се одлучуваше на седницата на Собранието на IFAC што се одржа на 13 и 

14 ноември 2013 година во Сеул, Јужна Кореја.  

Институтот за свој ополномоштен претставник на седницата на Собранието на 

IFAC, која што се одржа на на 16 и 17 ноември 2016 година во Бразилија, Бразил, 

назначи претставник на Францускиот конзорциум.  

Меѓународна соработка  

Во ноември 2015 година, ИОРРМ склучи нов тригодишен Договор за 

партнерство со францускиот конзорциум составен од CNCC и CSOEC, за 

натамошно продлабочување и развивање на билатерната соработка. Во рамките на 

овој договор, на 1, 2 и 3 јуни 2016 година во просториите на ИОРРМ, францускиот 

консултант Philippe Strohm одржа обука за предавачи (Тraining of trainers) за 

                                                 
1 International Federation of Accountants. 
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користење на ревизорската алатка “PACK PE”. Во тек е процес на прилагодување на 

алатката за користење од страна на друштвата за ревизија во Република Македонија.  

На 27-28 април 2016 година, претставници на ИОРРМ учествуваа на 

Министерската конференција и Форумот на професионални организации од регионот, 

организирани од страна на Центарот за реформи во финансиското известување 

(CFRR), канцеларија на Светска банка, што се одржа во во Виена, Австрија. На 25-26 

февруари и 17-18 октомври 2016 година, назначени членови на ИОРРМ учествуваа на 

обуката за обучувачи од областа на ревизијата, организирана од страна на CFRR. 

Дополнително, CFRR спроведе обуки за обучувачи од областа на ревизијата, и преку 

следење на видео конференции/работилници на тема ‘New and Revised Auditor 

Reporting Standards’ и на тема ‘Updates from IAASB and IFAC SMP Committee’.  

На 17 август 2016 година, Институтот на овластени ревизори на Република 

Македонија (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Здружението на 

овластени сметководители и ревизори на Косово (SCAAK). Договорот 

предвидува соработка во неколку области, и тоа: спроведување на акциските планови 

за подобрување на усогласеноста со стандардите на IFAC, обука за членовите на 

двете организации, спроведување на контрола на квалитет на ревизорските услуги и 

други прашања од заеднички интерес.  

На 05-07 октомври 2016 година, по покана на Институтот на сметководители и 

ревизори на Црна Гора (IRRCG), ИОРРМ учествуваше со свои претставници на 

јубилeјна прослава по повод 60 години од основање на IRRCG, што се одржа во 

Подгорица.  

На 28-29 ноември 2016 година, по покана на Хрватската ревизорска комора, 

ИОРРМ учествуваше со своj претставник на стручното советување што се одржа во 

Загреб.  

На 28 ноември 2016 година, по покана на Институтот на овластени јавни 

сметководители на Бугарија, ИОРРМ учествуваше со свои претставници на 

јубилeјна прослава по повод 20 години од основање на Институтот, 25 години од 

обновување на ревизорската професија и 85 години постоење на независна 

финансиска ревизија во Бугарија, што се одржа во Софија.  

ИОРРМ има важечки Меморандум за соработка со Комората на ревизори на 

Република Азербејџан. 

Соработка со Совет за унапредување и надзор на ревизија на 
Република Македонија (СУНРРМ) 

Претседателот и претставници на ИОРРМ на покана на СУНРРМ, присуствуваа на 

состаноци за разгледувања на прашања што се однесуваат на доставени акти од 

страна на ИОРРМ за добивање мислење/согласност од СУНРРМ, како и за 

разгледување на прашања од интерес за развојот на професијата. 

Во 2016 година, СУНРРМ даде согласност на следните акти на ИОРРМ: 

 Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2016 година.  

 Тарифник за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува 

ИОРРМ. 

 Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за начинот и постапката 

за вршење периодична контрола. 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и 

постапката на полагање на испитот за стекнување звање ревизор. 

 Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2015 година. 

 Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на 

ревизорските услуги за 2016 година и Тригодишна програма за работа на 

Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за 2016 – 2018 

година. 
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 Годишен извештај за наодите од извршените контроли на Комисијата за 

контрола на квалитет на ревизорските услуги, по планот за 2015/2016 година. 

 Правилник за начинот и постапката на полагање на испитот за стекнување 

звање ревизор. 

Соработка со професионални организации и други институции во 

Република Македонија 

Во февруари 2016 година, членови на Управниот одбор на ИОРРМ одржаа 

состанокот со Гувернерот на Народна банка на Република Македонија, со цел да 

се презентира работата на ИОРРМ, да се разгледаат актуелните состојби во ревизијата 

во Република Македонија, можните подрачја на взаемна соработка, како и 

согледувања, предлози и сугестии на НБРМ за подобрување на работата на 

овластените ревизори. Исто така, беше одржан состанок со претседателот на 

Комисијата за хартии од вредност, со цел да се дискутираат актуелни прашања 

што произлегуваат од надлежностите на двете институции. 

Во мај 2016 година, се одржа состанок помеѓу претставници од Министерство за 

правда, Министерство за финансии, Институтот на овластени ревизори на Република 

Македонија, АССЕКО и Генерален секретаријат, во врска со прашања поврзани со 

софтверот за полагање на испити на државните институции.  

Во јуни 2016 година, претседателот на ИОРРМ одржа состанок со словенски 

консултанти ангажирани во рамките на проектот “Further strengthening of the 

organisational and institutional capacities for the EU integration process” за поглавје 3.06 

- Право на трговски друштва во рамките на Националната програма за 

усвојување на правото на Европската унија (НПАА), за дискусија поврзана со 

надлежностите и улогата на ИОРРМ, како и поврзаноста со СУНРРМ. 

На 22 ноември 2016 година, Институтот на овластени ревизори на Република 

Македонија и Универзитетот Американ колеџ Скопје потпишаа договор за 

академска соработка. Договорот има за цел страните да соработуваат за создавање на 

можност за формирање на испитен центар на “Association of Chartered Certified 

Accountants” (ACCA) во Македонијa, како и соработка на полето на обуката, 

продлабочување на знаењата и размена на искуства за истражувањата и развојните 

процеси од заеднички интерес. 

II.  Активности на телата на ИОРРМ  

 Собрание  

Собранието на ИОРРМ ги одржа 18-та и 19-та седница.  

На седниците беа усвоени следните:  

- Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2015 година (на 09.02.2016 година 

доби согласност од СУНРРМ). 

- Годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за годината што 

завршува на 31.12.2015 година и извештајот на ревизорот за финансиските 

извештаи на ИОРРМ за годината што завршува на 31.12.2015 година. 

На 18-та седница беше потврдена одлуката за именување на еден член на Комисијата 

за образование, обука и публикации, согласно член 24 и 25 на Статутот на ИОРРМ.  

На 19-та седница беше разгледан Извештајот на Надзорниот одбор за годишната 

сметка и и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината 

која завршува на 31 декември 2015 година. На истата седница, беше спроведен избор 

за член на Комнисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори на ИОРРМ 

заради истекување на мандатот од три години и избор на еден овластен ревизор, член 

на ИОРРМ, за член на СУНРРМ (заради предвремн прекин на мандатот на еден од 
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претставниците на ИОРРМ, по сопствено барање). Изборите беа спроведени со тајно 

гласање, согласно Статутот на ИОРРМ, по предлог на Управниот одбор на ИОРРМ.  

 Надзорен одбор 

Надзорниот одбор за претседател на Надзорниот одбор повторно ја назначи Кристина 

Тилиќ. 

Надзорниот одбор на ИОРРМ ги разгледа следните: 

- Пописниот елаборат од пописната комисија за утврдените состојби при пописот 

на средствата и обврските на Институтот за овластени ревизори на Република 

Македонија со состојба на 31.12.2015 година. 

- Предлог Годишниот извештај за работа на ИОРРМ за 2015 година. 

- Годишната сметка на ИОРРМ и Даночниот биланс за 2015 година, и други 

прашања поврзани со сметководствената евиденција и работењето на ИОРРМ. 

- Нацрт ревизорски извештај и финансиски извештаи за 2015 година. 

- Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2015 година и Годишна програма за 

работа на ИОРРМ за 2016 година.  

Надзорниот одбор усвои: 

- Извештај на Надзорниот одбор на ИОРРМ кон извештајот за работењето на 

ИОРРМ, годишната сметка за 2015 година и извештајот на ревизорот за 

финансиските извештаи на ИОРРМ за 2015 година кој што се доставува до 

Собранието на ИОРРМ. 

 Управен одбор 

Во 2016 година, Управниот одбор одржа дванаесет седници на кои ги усвои следните:  

o Тримесечни извештаи за работа на ИОРРМ кои што се доставуваат до Советот за 

унапредување и надзор на ревизијата на РМ и Надзорниот одбор на ИОРРМ, 

заради редовно информирање.  

o Одлуки за издавање на уверение за ревизор за лица кои го положиле испитот за 

стекнување звање ревизори и Одлуки за издавање на уверение за ревизор за 

лица кои квалификацијата за ревизор ја стекнале во странство. 

o Тарифник за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРМ 

(на 09.02.2016 година доби согласност од СУНРРМ). 

o Предлог Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2015 година.  

o Финансиски план на ИОРРМ за 2016 година. 

o Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2016 година (на 09.02.2016 година доби 

согласност од СУНРРМ). 

o Годишна програма за Континуирано професионално усовшување за 2016 година. 

o Одлука за содржината на потврдите што ги издава ИОРРМ. 

o Пописниот елаборат од пописната комисија за утврдените состојби при пописот на 

средствата и обврските на ИОРРМ со состојба на 31.12.2015 година. 

o Предлог одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на 

ИОРРМ за годината што завршува на 31.12.2015 година.  

o Одлуки за покренување на дисциплинска постапка против членови на ИОРРМ. 

o Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на 

ревизорските услуги за 2016 година и Тригодишна програма за работа на 

Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за 2016 – 2018 

година, (на 23.06.2016 година дадена е согласност од СУНРРМ).  
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o Правилник за формирање и работење на Комисија за спроведување на стручниот 

испит за стекнување на звањето ревизор. 

o Предлог Правилник за начинот и постапката на контрола на квалитетот на 

друштвата за ревизија и на овластен ревизор – трговец поединец, што се 

доставува до Собранието на ИОРРМ за усвојување. 

o Предлог Правилник за критериумите за оценување на квалитетот на работење на 

друштвата за ревизија и на овластен ревизор – трговец поединец, што се 

доставува до Собранието на ИОРРМ за усвојување. 

o Правилник за начинот и постапката на полагање на испитот за стекнување звање 

ревизор (на 11.11.2016 година доби согласност од СУНРРМ). 

o Годишен извештај за наодите од извршените контроли на Комисијата за контрола 

на квалитет на ревизорските услуги, по планот за 2015/2016 година. 

o Одлуката зa именување на претседател на Комисијата за регистрација на 

ревизори и овластени ревизори. 

o Одлука за изрекување на дисциплинска мерка – Времено исклучување од 

членство во ИОРРМ, за период од 6 месеци за овластениот ревизор – трговец 

поединец ТП ‘Ревизор Бабамов’ Струмица. 

o Одлуки за разрешување и назначување на член на Комисијата за спроведување 

на испитот за стекнување звање ревизор, заради назначување на претставник на 

ИОРРМ за член на СУНРРМ. 

o Ревидиран Прирачник за спроведување на Континуирано професионално 

усовршување. 

o Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2017 година, доставена до СУНРРМ за 

давање согласност. 

Управниот одбор на ИОРРМ разгледа и одобри препораки за зачленување на 

овластени ревизори во ИОРРМ, материјали за доставување до СУНРРМ согласно 

утврдениот модел за известување и размена на информации и податоци помеѓу 

ИОРРМ и СУНРРМ во однос на спроведување на контрола на квалитетот, како и во 

однос на преостанатите активности на ИОРРМ. Ги разгледа Извештајот за периодична 

контрола кај друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци во 

2015 и 2016 година, Извештајот за спроведување на испитот за стекнување звање 

ревизор во декември 2015 година и јуни/јули 2016 година, и Извештајот за 

спроведување на КПУ во 2015 година. 

Управниот одбор разгледуваше предлози и барања доставени до Управниот одбор од 

страна на членовите и комисиите на ИОРРМ, дописи доставени од СУНРРМ, како и од 

страна на надворешни заинтересирани страни.  

 

 Комисии на ИОРРМ 
 

1. Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори  

Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори: 

 Разгледа доставени барања за зачленување на овластени ревизори и до 

Управниот одбор достави Препораки за зачленување на нови овластени 

ревизори. 

 Разгледа доставени барања за признавање на квалификација за ревизор 

стекната во странство. По спроведена постапка согласно Правилникот за 

начинот и постапката на добивање уверение за ревизор за лица кои поседуваат 

уверение за ревизор стекнато во странство, достави Предлог до Управниот одбор 

на ИОРРМ за издавање уверенија за ревизор за три баратели за признавање на 

квалификација за ревизор стекната во странство. 
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 Достави известувања до Управниот одбор на ИОРРМ за лица кои стекнале право 

за добивање уверение за ревизор, врз основа на добиен Список на кандидати 

кои ги положиле сите испити од Програмата за полагање на испитот за 

стекнување на звањето ревизор, од Комисијата за спроведување на испитот за 

стекнување звање ревизор, за испитните сесии декември 2015 година и 

јуни/јули 2016 година.  

 Спроведе периодична контрола за 2016 година. Согласно Правилникот за 

спроведување на периодична контрола (пречистен текст), периодичната 

контрола ќе се спроведува во периодот од 15 до 31 јануари за тековната година. 

По исклучок, поврзано со добивање на согласност на измените на правилникот, 

периодична контрола за 2016 година се спроведе во февруари 2016 година.  

 Усвои Извештај за периодичната контрола на Комисијата за регистрација на 

ревизори и овластени ревизори за 2016 година, доставен до Управниот одбор на 

ИОРРМ. 

Комисијата разгледуваше доставени информации за ажурирање на регистрите што ги 

води ИОРРМ, како и други актуелни прашања поврзани со надлежностите согласно 

Статутот.  

2. Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги  

Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги: 

 Подготви предлог Правилникот за начинот и постапката на контролата на 

квалитетот на друштвата за ревизија и на овластен ревизор - трговец поединец 

за усогласување со Законот за ревизија и Статутот. 

 Подготви предлог Правилник за критериумите за оценка на квалитетот на 

работење на друштвата за ревизија, овластени ревизори-трговци поединци и 

овластени ревизори. 

 Во рамките на постапката за контрола на квалитет, до друштвата за ревизија и 

овластените ревизори - трговци поединци се достави барање за доставување на 

годишни податоци до 15.06.2016 година, преку пополнување на образец 

Годишен извештај на активности и образец Прашалник за прелиминарни 

податоци.  

 Подготви предлог Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на 

квалитет на ревизорските услуги за 2016 година и Тригодишна програма за 

работа на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за 2016-

2018 година. 

 Достави барање до друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци 

поединци кои беа предмет на проверка на контрола на квалитетот по планот за 

2014 година, за статус на имплементација на препораките произлезени од 

проверката. 

 Подготви периодични извештаи на активности за доставување до Управниот 

одбор и СУНРРМ, согласно усвоениот модел на известување и размена на 

податоци помеѓу СУНРРМ и ИОРРМ во врска со спроведувањето на контрола на 

квалитетот. 

 Усвои Годишен извештај за наодите од извршените контроли, доставен до 

Управниот одбор за одобрување. 

 Достави Известувања до Дисциплинската комисија во врска со спроведените 

проверки на контрола на квалитетот. 

 Усвои Годишен план за контрола на квалитет за 2016/2017 година. 

 Побара од друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци да 

достават ажурирани податоци за извршените ревизии заклучно со 30.09.2016 

година. 
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 Во рамките на КПУ на настанот што се одржи на 29.09.2016 година, се одржи 

презентација за резултати и наодите од спроведените проверки на контрола на 

квалитетот во 2015 - 2016 година. 

 На барање на Управниот одбор за доставување на извештаи за последователна 

проверка на статусот на препораките, подготви и усвои измени на годишниот 

план на проверки на контролата на квалитет за 2016/2017 година. 

 Подготви Известување/Препорака до друштвата за ревизија и овластените 

ревизори – трговци поединци во врска со ревизорските стандарди кои што се во 

примена при спроведување на законските ревизии. 

 Разгледуваше извештаи од спроведени проверки на контрола на квалитетот.  

 Подготвува измени и подобрувања на Прашалникот за проверка на ниво на 

ангажман.  

Комисијата извршуваше активности поврзани со спроведување на проверки за 

контрола на квалитет според Годишниот план за контрола на квалитет за 2015/2016 

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

Од 09.04.2015 година, назначеник претставник на Советот за унапредување и надзор 

на ревизијата на Република Македонија, учествува во работата на Комисијата за 

контрола на квалитетот на ревизорските услуги на ИОРРМ, согласно член 8 став (1) 

точка 6) од Законот за ревизија.  

3. Дисциплинска комисија 

Дисциплинската комисија подготви предлог Правилник за начинот и постапката за 

утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ, 

усогласен со Законот за ревизија и Статутот на ИОРРМ.  

Дисциплинската комисија врз основа на известувања, периодични извештаи, 

извештаи од проверка на контрола на квалитет и други релевантни материјали 

доставени од Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги во врска 

со спроведените проверки на контрола на квалитетот подготви предлози до Управниот 

одбор за покренување на дисциплинска постапка против членови на ИОРРМ.  

Врз основа на Одлуки на Управниот одбор за покренување на дисциплинска постапка 

против членови на ИОРРМ, спроведува дисциплински постапки согласно тековниот 

Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските 

мерки на членовите на ИОРРМ, Статутот на ИОРРМ и Законот за ревизија. 

Дисциплинската комисија подготви и достави известувања до Управниот одбор на 

ИОРРМ поврзани со спроведување на дисциплинските постапки. Дисциплинската 

комисија усвои препораката до Управниот одбор на ИОРРМ, за изрекување 

дисциплинска мерка – Времено исклучување од членство во ИОРРМ, за период од 6 

месеци, за овластениот ревизор – трговец поединец ТП ‘Ревизор Бабамов’ Струмица. 

Дисциплинската комисија разгледуваше дописи и други актуелни прашања поврзани 

со надлежностите согласно Статутот и тековниот Правилник за начинот и постапката 

за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ. 

4. Комисија за образование, обука и публикации  

Комисијата за образование, обука и публикации: 

 Ги подготви тримесечните изданија на Билтенот на ИОРРМ, кој што преку е-

пошта се доставува до членовите на ИОРРМ. 

 Подготви предлог Годишна програма за континуирано професионално 

усовршување (КПУ) за 2016 година, со предлог за начинот на спроведување и 

датуми и локации за спроведување на настаните за КПУ. При тоа, беа земени 

предвид препораките за Комисијата за образование, обука и публикации во 

Годишниот извештај за проверки на контрола на квалитет за 2014/2015 година, 
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Водичот за добри практики за спроведување на КПУ доставен од CFRR, 

евалуациите на учесниците на настаните за КПУ одржани во 2015 година и други 

релевантни информации и податоци.  

 Спроведе подготвителни активности за настаните за КПУ што се одржaа во 2016 

година. 

 Разгледуваше доставени документи во врска со барања за признавање на 

квалификација за ревизор стекната во странство и подготви Мислења за 

утврдување адекватност/веродостојност на програма според која кандидатот 

стекнал квалификација ревизор во странство. 

 Подготви Извештај за спроведување на Континуирано професионално 

усовршување во 2015 година, доставен до Управниот одбор на ИОРРМ. 

 Објави Повик за спроведување на обука за кандидатите кои го полагаат испитот 

за стекнување звање ревизор. Обуката не се одржа заради недоволен интерес 

од страна на кандидатите.  

 Ги разгледа доставените забелешки од СУНРРМ по однос на Прирачникот за 

спроведување континуирано професионално усовршување и достави мислење до 

Управниот одбор. 

 Подготви Предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за спроведување на практичен 

семинар – работилница на тема „Планирање на ревизијата и идентификување на 

ризици“. 

 Ги утврди презентациите за електронско следење на КПУ.  

Комисијата за образование, обука и публикации разгледуваше актуелни прашања 

поврзани со спроведување на обука за кандидатите за полагање на испитот и 

спроведување на КПУ.  

5. Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор  

Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор: 

 Подготви предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за сопроведување на испитните 

сесии јуни/јули 2016 година и декември 2016 година. 

 Подготви предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за објавување на Повик за 

пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување на 

испитот за стекнување звање ревизор и Повик за пријавување на испити за 

сесииите јуни/јули 2016 година и декември 2016 година, согласно член 54 од 

Законот за ревизија. 

 Извршуваше подготвителни активности за спроведување на испитот за 

стекнување звање ревизор за испитните сесии јуни/јули 2016 година и декември 

2016 година. Испитните сесии беа спроведени од 21 јуни до 01 јули 2016 година, 

и од 5 до 14 декември 2016 година.  

 Ги утврди резултатите од испитните сесии што се одржаа во декември 2015 

година и јуни/јули 2016 година. Во двете испитни сесии, единаесет кандидати го 

положија испитот за стекнување на звањето ревизор. 

 Комисијата подготви и усвои извештаи за спроведувањето на испитот за 

стекнување на звање ревизор во декември 2015 година и јуни/јули 2016 година 

и ги достави до Управниот одбор на ИОРРМ. 

 Подготви и усвои извештаи за положен испит од областа на законска регулатива 

во РМ, по барања доставени од Комисијата за регистрација на ревизори и 

овластени ревизори, за баратели кои квалификацијата за ревизор ја стекнале во 

странство. 
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Комисијата разгледуваше актуелни прашања поврзани со спроведување на испитот за 

стекнување звање ревизор и постапката за признавање на квалификација за ревизор 

стеката во странство.  

6. Комисија за спроведување на стручниот испит за стекнување звање 

ревизор  

Комисијата за спроведување на стручниот испит за стекнување звање ревизор: 

o Ја разгледа организациска поставеност на Институтот, и начин на носење акти и 

спроведување на активности преку релевантните комисии на Институтот, согласно 

надлежностите уредени со Законот за ревизија и Статутот на ИОРРМ.  

o Ги утврди актите што треба да се донесат согласно Статутот на ИОРРМ, за 

последователно да бидат спроведени подготвителни активности за финализирање 

на базата на прашања и други активности поврзани со спроведување на испитот, 

како што се: изготвување на предлог за назначување на едукатори, организирање 

на обуки и слично. 

Комисијата за спроведување на стручниот испит за стекнување звање ревизор 

подготви Предлог Правилникот за начинот и постапката на полагање на испитот за 

стекнување звање ревизор, доставен до Управниот одбор на ИОРРМ за усвојување.  

 7. Комисија за сметководствени стандарди и Комисијата за стандарди за 

ревизија немаа активности во 2016 година. 

 

III. Финансиски информации  

Во 2016 година, ИОРРМ оствари приходи од членарина за овластените ревизори, 

друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, спроведување на 

испитот за стекнување звање ревизор, спроведување на КПУ и практични семинари, и 

друго. 

Подолу е дадена табела со споредбени информации во однос на Финансискиот план 

на ИОРРМ за 2016 година и реализираните приходи и расходи во 2016 година,  

споредбен податок со 2015 година, учество на приходи/расходи по одделни ставки во 

вкупните приходи/расходи, и процент на реализирано во однос на планирано за 2016 

година. 

 

Позначајни отстапувања помеѓу планираните и реализираните приходи и 

расходи за 2015 година.  

1. Приходи 

Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор (согласно член 

27а-27s од Законот за ревизија). Отстапување од -100% се должи на 

неспроведени испити за стекнување звање ревизор согласно Законот за измени и 

дополнувања на Законот за ревизија ‘Службен весник на РМ, 188/2013 година’. Во тек 

се подготвителни активности и разговори со надлежните институции.  

Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит). Отстапување од -71,2% 

се должи на неспроведена обука за алатката, како и неодржани семинари за обука на 

кандидатите заради недоволен број на заинтересирани кандидати.   

Контрола на квалитет. Отстапување од -68,8% се должи на неможноста да се 

предвиди бројот и опфатот на вонредни контроли, Дополнително, овој надоместок 

започна да се наплаќа во текот на 2016 година.  

Стручна литература. Отстапување од -85,5% се должи на намален интерес за 

литературата за полагање на испитот, бидејќи во 2016 година сеуште испитот го 

полага само тековни кандидати. 
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2. Расходи 

Расходи за испитот согласно член 54 од ЗР. Отстапување од -27,4% се должи на 

трошоците што зависат од бројот на кандидати кои го полагаат испитот и пријавени 

испити по испитна сесија, и намалени трошоци за активностите и материјалите за 

спроведување на испитот. 

Расходи за испитот согласно член 27а-27у од ЗР. Отстапување од -100% се 

должи на неспроведени испити за стекнување звање ревизор согласно Законот за 

измени и дополнувања на Законот за ревизија ‘Службен весник на РМ, 188/2013’.  

Расходи за семинари. Отстапување од -74,8% се должи на неодржани семинари за 

обука на кандидатите заради недоволен број на заинтересирани кандидати. Покрај 

тоа, во 2016 година беа одржани само две работилница во месец декември. 

Расход за контрола на квалитет. Отстапување од 35,2% се должи на неможноста 

да се предвиди бројот и опфатот на спроведените проверки за контрола на квалитет 

во текот на годината.  

Расход за КПУ. Отстапување од -56,3% се должи на искористена можност за попусти 

заради повеќегодишна соработка со ИОРРМ, одобрени од страна на хотели каде што 

се одржува КПУ, незастапеност на странски предавачи и намалена потреба за 

печатење на материјали.  

Стручна литература и ажурирање/превод (МСР, прирачници, алатка PACK 

PE). Отстапување од 29,8% се должи на неможноста да се предвиди целосниот опфат 

на постапката за адаптација/превод на алатката PAC PE.  

Канцелариски трошоци. Отстапување од 51% се должи на намалена потреба за 

набавка на канцелариски материјал.  

Учество на меѓународни конференции. Отстапување од -65,8% се должи на 

помалку остварени патувања за учество на меѓународни конференции и настани, како 

и покриени трошоци од страна на организаторите на настаните. 
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Приходи расходи на ИОРРм за 2016 година - споредбено

Број на лица Износ по лице Коментар

Вкупно 

планирано

2016

Вкупно 

реализирано

2016

Вкупно 

реализирано

2015

Реализирано 

2016 во однос 

на 2015

(отстапување)

Реализирано 

2016 во однос 

на планирано

(отстапување)

Учество во 

вкупни 

приходи

2016

(денари) (денари) (денари) (денари) % % %

1 Приходи

1,1 Членарина - овластени ревизори 187 6.000 1.122.000 1.131.000 1.095.000 3,3% 0,8% 12%

1,2 Членарина - друштва за ревизија и овластени ревизори - ТП 4.000.000 4.641.740 2.836.397 63,6% 16,0% 48%

1,3

Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор 

(согласно член 54 од Законот за ревизија) 150 9.200 1.748.000 1.354.800 1.897.800 -28,6% -22,5% 14%

1,3,1

Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор 

(согласно член 27а-27s од Законот за ревизија) 15 73.600 1.104.000 0 0 0,0% -100,0% 0%

1,4 Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит) 1.000.000 288.000 0 НП -71,2% 3%

1,5 Континуирано професионално усовршување 187 10.000 1.870.000 1.969.000 2.034.000 -3,2% 5,3% 20%

1,6 Контрола на квалитет 518.000 161.875 0 НП -68,8% 2%

1,7 Стручна литература 300.000 45.000 313.870 -85,7% -85,0% 0%

1,8 Останати приходи 50.000 60.142 38.505 56,2% 20,3% 1%

Вкупно приходи 11.712.000 9.651.557 8.215.572 100%

Расходи
% 

од приходи Коментар

Вкупно 

планирано

2016

Вкупно 

реализирано

2016

Вкупно 

реализирано

2015

Реализирано 

2016 во однос 

на 2015

(отстапување)

Реализирано 

2016 во однос 

на планирано

(отстапување)

Учество во 

вкупни 

расходи

2016

(денари) (денари) (денари) % % %

2 Расходи

2,1 Бруто плати и надоместоци 4 вработени 3.140.000 3.128.007 3.106.069 0,7% -0,4% 36%

2,2 Расходи за испитот согласно член 54 од ЗР 60,00% (% од 1.3) 662.400 480.994 429.331 12,0% -27,4% 6%

2,2 Расходи за испитот согласно член 27а-27у од ЗР 1.800.000 0 0 0,00% -100,0% 0%

2,3 Расходи за семинари (% од 1.4) 70,00% 700.000 176.442 0 НП -74,8% 2%

2,4 Расход за контрола на квалитетот 150.000 202.762 113.079 79,3% 35,2% 2%

2,5 Расход за КПУ (% од 1.5) 60,00% 1.122.000 490.630 501.414 -2,2% -56,3% 6%

2,6

Стручна литература и ажурирање/превод (МСР, прирачници, 

алатка PACK PE) 500.000 648.755 0 НП 29,8% 7%

2,7 Канцелариски трошоци 90.000 43.881 77.635 -43,5% -51,2% 1%

2,8 Административни трошоци 170.000 141.208 147.579 -4,3% -16,9% 2%

2,9 Телекомуникациски услуги и пошта 100.000 94.566 89.327 5,9% -5,4% 1%

2,10 Одржување на состаноци на телата на ИОРРМ 1.000.000 911.925 774.011 17,8% -8,8% 10%

2,11 Комуналии 240.000 266.019 212.448 25,2% 10,8% 3%

2,12 Сметководство и ревизија на годишна сметка 210.000 209.229 142.845 46,5% -0,4% 2%

2,13 Совет за унапредување и надзор на ревизијата 15% од вкупни приходи 1.300.000 1.232.486 1.316.367 -6,4% -5,2% 14%

2,14 Учество на меѓународни конференции 150.000 51.263 60.184 -14,8% -65,8% 1%

2,15 Членарина и други трошоци поврзани со членството во IFAC 283.200 286.615 267.167 7,3% 1,2% 3%

2,16 Вкупно 2.1 - 2.15 11.617.600 8.364.782 7.237.456

2,17 Други и непредвидени трошоци (% од 2.16) 3,00% 348.528 336.910 307.038 9,7% -3,3% 4%

Вкупни расходи 11.966.128 8.701.692 7.544.494 100%

Нето приходи -254.128 949.865 671.078

3 Дополнителни информации:

3,1 Пренесени дел на вишокот на приходи од претходните години 3.288.128 2.620.684

3,2 Депозити 2.500.000 3.000.000

1% од приходи од ревизија и услуги поврзани 

со ревизија во РМ
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IV. Анализа на реализирање на активностите од Годишната програма 

за работа за 2016 година  
 

Планирана активност Статус на реализирана активност 

1. Водење на Регистар на ревизори, Регистар 

на овластени ревизори, Регистар на друштва 

за ревизија, Регистар на овластени ревизори 

– трговци поединци и Регистар на трајно 

одземени лиценци. 

Реализирано.  

2. Изготвување и усвојување на Годишна 

програма и Финансиски план на ИОРРМ за 

2016 година. 

Реализирано.  

3. Изготвување и усвојување на Годишен 

извештај за работа на ИОРРМ за 2015 година. 

Реализирано.  

4. Изготвување на Програма за Континуирано 

професионално усовршување на овластените 

ревизори за 2016 година, во согласност со 

најновите достигнувања во професијата. 

Реализирано.  

5. Организирање и спроведување на 

континуирано професионално усовршување. 

Реализирано. Настаните беа одржани во јуни, 

септември и ноември/декември 2016 година. 

6. Организирање и спроведување на 

практични семинари од областа на 

ревизијата. 

Реализирано. Работилница на тема 

‘Планирање на ревизијата и идентификување 

на ризици’ одржана на 19/20 и 26/27 

декември 2016 година. 

7. Организирање на обука за примена на 

ревизорската алатка (PACK PE). 

Одложено заради финализирање на 

адаптација на македонската верзија на 

алатката (одложено за првото тримесечје на 

2017 година). 

8. Изготвување упатства за изготвување на 

ревизорска документација. 

Одложено за 2017 година заради финансиски 

импликации на активноста и поврзаност со 

спроведување на други активности. 

9. Организирање и спроведување на испитот 

за стекнување звање ревизор. 

Делумно реализирано. Во 2016 година, 

ИОРРМ спроведе две сесии на испитот за 

стекнување на звањето ревизор, во јуни/јули 

и во декември 2016 година, согласно член 54 

од Законот за ревизија.  

10. Донесување на тригодишна и годишна 

програма за контрола над членовите на 

Институтот. 

Реализирано. 

11. Спорведување контрола на квалитетот 

над членовите на Институтот. 

Реализирано. Повеќе информации се дадени 

во Годишниот извештај за наодите од 

извршените контроли на Комисијата за 

контрола на квалитет на ревизорските 

услуги, објавен на веб страната на ИОРРМ. 
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12. Преведување и објавување во ‘Службен 

весник на РМ‘ на Меѓународните стандарди за 

ревизија (МСР), Меѓународните стандарди за 

контрола на квалитет и Кодексот на етика за 

професионални сметководители на IFAC. 

Не е реализирано. Поврзано со надлежност 

на Министерството за финансии и 

финансиски импликации на активноста за 

ИОРРМ. Земено предвид во Годишната 

програма за 2017 година.  

13. Следење на примената на МСР, Кодексот 

на етика за професионални сметководители 

на IFAC кај друштвата за ревизија и кај 

овластените ревизори – трговци поединци. 

Реализирано. 

14. Промовирање на МСР и Кодексот на етика 

за професионални сметководители на IFAC. 

Реализирано. 

15. Спроведување на дисциплински постапки 

и изрекување мерки на членовите поради 

повреда на МСР, Кодексот на етика за 

професионални сметководители на IFAC и 

актите на ИОРРМ. 

Реализирано. Во 2016 година, ИОРРМ изрече 

дисциплинска мерка ‘Времено исклучување 

од членство’ за еден овластен ревизор – 

трговец поединец, врз основа на извршена 

контрола на квалитетот на ревизорските 

услуги.  

16. Донесување на Тарифник за висината на 

членарината и надоместоците што ги 

наплатува. 

Реализирано.  

17. Донесување програма за обука на 

овластените ревизори кои спроведуваат 

контрола на квалитет. 

Не е реализирано. Земено предвид во 

Годишната програма за 2017 година. 

18. Издавање на Билтен на ИОРРМ. Реализирано. 

19. Соработка со професионални 

организации на сметководители и ревизори и 

други професионални организации, во 

земјата и во странство. 

Реализирано.    

20. Усогласување на актите на ИОРРМ со 

Законот за измени и дополнувања на Законот 

за ревизија (Службен весник на РМ, 188/2013 

и 138/2014). 

Делумно реализирано. Активноста ќе 

продолжи во 2017 година.  

21. Изготвување на Правилник и 

методолошко упатство за контрола на 

конфликт на интереси. 

Не е реализирано. Земено предвид во 

Годишната програма за 2017 година. 

22. Изготвување и усвојување на Одлука за 

утврдување на минимален број на часови и 

Одлука за минимален надоместок по 1 час за 

ангажмани за законска ревизија. 

Не е реализирано. Земено предвид во 

Годишната програма за 2017 година. 

 

 

  Борислав Атанасовски 

Претседател на ИОРРМ 

 


