
 

ОБВРСКА ЗА НЕЗАВИСНОСТ И ДОВЕРЛИВОСТ  

Јас, долупотпишаниот:  

Адреса:  

регистриран како овластен ревизор  

 

Со оглед на тоа што одредбите на Правилникот за постапки за контрола на квалитетот го 

утврдуваат следново:  

- лицето кое спроведува контрола на квалитет, членовите на Комисијата за контрола на 

квалитет, членовите на Комисијата за етика и сите вработени во Институтот кои би можеле 

да дојдат до податоци што може да се квалификуваат како доверливи ревизиски 

информации, имаат обврска за доверливост (член 7 и 8), 

- лицето кое спроведува контрола на квалитетот не е овластено да учествува во проверката на 

контролата на квалитет на ревизор, доколку има удел во друштвото на ревизорот, или бил 

одговорно лице или вработен во ревизорското друштво, ако е старател или има деловни 

врски со ревизорот, добива некаков вид надоместок од ревизорот или ако ревизорот има 

удел во друштвото на лицето кое ја спроведува контролата на квалитетот (член 9 и 10), 

- лицето кое ја спроведува контролата на квалитетот ја спроведува контролата објективно 

(член 10)  

Како контролор и  вработен во Институтот, изјавувам дека јас делувам независно од 

.............................. проверив дека јас,  

- немам удел во ..................................................., 

- нема лични или фамилијарни врски со сопствениците, управителите или содружниците на 

......................................................................, 

   

Понатаму, Јас се обврзувам  

- да ги откријам пред Институтот сите факти кои би можеле да ја нарушат мојата 

независност,  

- да избегнувам секаква ситуација која би можела да ја наруши мојата независност или 

појавата на мојата независност, 

- да го засновам моето мислење и одлуки врз објективна анализа на податоците и 

информациите и да избегнувам секаква ситуација која би ја нарушила мојата 

непристрасност,      

- да ги почитувам професионалните тајни, а особено, да не ги користам информациите, 

документацијата, или податоците добиени за време на проверката за моја лична корист, или 

за корист на трети лица, ниту истите да ги откријам, за време или после проверката на трети 

лица или лица кои припаѓаат на моето ревизорско друштво   

- да не чувам информации или документација за ревизорското друштво или ангажманите врз 

основа на проверката контролата на квалитетот. 

 

Датум        Потпис 


