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ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 

I. Општи информации 

- Основните податоци за контакт со имателот на информацијата (ИОРРМ) и тоа: назив, адреса, 

телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на веб страницата; 

- Органограм за внатрешна организација, 

- Податоците на одговорното лице кај имателот на информацијата (биографија, податоци за 

контакт и друго);  

- Основните податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации.  

II. Подзаконски акти: 

- Статут на ИОРРМ и одлуки за измена и дополнување;  

- Правилник за формата и содржината на образецот за барањето за полагање на испит за 

стекнување на звањето ревизор и формата и соржината на образецот на барањето за 

издавање на уверение за ревизор и одлуки за измена и дополнување; 

- Тарифник за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРМ и одлуки за 

измена и дополнување; 

- Правилник за содржината на Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, 

Регистарот на друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори - трговци поединци и 

Регистарот на трајно одземени лиценци и одлуки за измена и дополнување; 

- Правилник за начинот и постапката на вршење периодична контрола и одлуки за измена и 

дополнување; 

- Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплински мерки на 

членовите на ИОРРМ и одлуки за измена и дополнување; 

- Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на овластени ревизори, 

друштва за ревизија и овластени ревизори-трговци поединци и одлуки за измена и 

дополнување; 

- Правилник за критериумите за оценување на квалитетот на работење на друштвата за ревизија 

и на овластен ревизор – трговец поединец и одлуки за измена и дополнување; 

- Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорски услуги; 

- Тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорски 

услуги;  

- Правилник за начинот и постапката на полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор 

и одлуки за измена и дополнување; 

- Правилник за начинот и постапката на добивање на уверение за ревизор и одлуки за измена и 

дополнување; 

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

квалификација за ревизор стекната во странство и одлуки за измена и дополнување; 
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- Правилник за спроведување на обука за полагање на испитот и одлуки за измена и 

дополнување; 

- Годишна програма за работа на ИОРРМ;  

- Годишен извештај за работа на ИОРРМ. 

III. Други информации: 

- Закон за ревизија; 

- Регистар на ревизори, Регистар на овластени ревизори, Регистар на друштва за ревизија, 

Регистар на овластени ревизори-трговци поединци и Регистар на трајно одземени лиценци; 

- Годишен извештај за наодите од извршените контроли; 

- Финансиски план и годишна сметка, 

- Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи на ИОРРМ. 

 

 

      

 


