Врз основа на член 13 од Законот за стопанските комори (Службен весник на РМ бр.
17/2011), член 18 став 1 и став 5 од Законот за ревизија ( Службен весник на РМ број. 158/10,
135/11,188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 , 23/16 и 83/18) и член 24 став 1 точка 1 од Статутот
на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, Собранието на Институтот на
овластени ревизори, на седницата одржана на 26.09.2018 година во Скопје, ја донесе следната:
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНA НА
СТАТУТОТ
НА ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се врши измена на Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија со
архивски број 0201-154/6 од 05.05.2015 година на, и тоа:
Член 1
Член 8 од Статутот се менува, по став (7) се додава нов став (8) кој гласи:
,,(8) Институтот е должен на својата интернет страница да објави годишен извештај за вкупните
резултати од контролата и преземените мерки, најдоцна четири месеци по спроведувањето на
годишната Програма за контрола .,,
Член 2
Се менува член 10 од Статутот, со нов кој гласи :
,,(1) Контролата на работењето на овластените ревизори, друштавата за ревизија и овластените
ревизори – трговци поединци од членот 8 на овој Статут ја спроведува лице вработено во
Институтот.
(2) Лицето одговорно за спроведување на контролата мора да ги исполнува условите согласно
Законот за ревизија.
(3) Доколку е потребно, по претходна согласност на Управниот одбор на Институтот, покрај
лицето од ставот (1) на овој член, во контролата можат да бидат вклучени и проценители и/или
други домашни и странски експерти.
(4) Во случај кога контролата се врши на барање на Советот, назначувањето на лицата од
ставовите (1) и (3) на овој член се врши по претходна согласност од претседателот на Советот и
во контролата учествува и вработен во стручната служба на Советот, предложен од
претседателот на Советот.
(5) Формата и содржината на образецот на писмената изјава ги пропишува Советот.,,
Член 3
Се изменува член 12 став (3) и по зборот Советот се става точка, а се бришат зборовите ,, и го
објавува на својата веб страница,,.
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Се дополнува Членот 12, по ставот ( 4) се додава нов став (5) кој гласи :
,,(5) Институтот е должен на својата интернет страница да објави годишен извештај за вкупните
резултати од контролата и преземените мерки, најдоцна четири месеци по спроведувањето на
годишната Програма за контрола.,,
Член 4
Се менува Член 25 став ( 7) , со тоа што се брише точка 35) од став ( 7) од Статутот.
Точката 36) од став 7 станува точка 35), точката 37 станува 36), точката 38 станува точка 37),
точка 39 станува точка 38), точка 40 станува точка 39), точка 41 станува точка 40), точка 42
станува точка 41), точка 43 станува точка 42), точка 44 станува точка 43), точка 45 станува точка
44), точка 46 станува точка 45), точка 47 станува точка 46), точка 48 станува точка 47), точка 49
станува точка 48), точка 50 станува точка 49), точка 51 станува точка 50).
Член 5
Се менува поглавјето пред член 33 од Статутот со нов кој гласи :
,, Испит за стекнување на звање ревизор,,.
Се менува член 33 од Статутот со нов кој гласи :
,,(1) Полагањето на испитот за стекнување на звањето ревизор се спроведува според Програма
за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор која ја донесува Институтот, а за која
Советот дава согласност, во согласност со Законот за ревизија.
(2) Испитот за стекнување на звањето ревизор се полага пред испитна комисија формирана од
Институтот. Испитната комисија се состои од пет члена од кои претседателот на Комисијата е
претставник од Советот и четири члена кои се овластени ревизори.
(3) Начинот на спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор поблиску ги
пропишува Институтот, по претходна согласност од Советот.
(4) Начинот на спроведување на обуката гo пропишува Институтот, по претходна согласност од
Советот.,,
Член 6
Се брише Член 34.
Се брише Член 35, и поглавјето пред него,, Комисија за спроведување на стручниот испит,,
Член 7
Се менува член 36 од Статутот со нов член кој гласи :
,,(1) За обуката и за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор, кандидатот плаќа
надоместок.
(2) Висината на надоместокот ја утврдува Институтот по претходна согласност од Советот.
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(3) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член се определува врз основа на реално
направените трошоци за обука и полагање на стручниот испит, изготвување на материјали и
уверенија.,,
Член 8
Член 37 од Статутот и поглавјето пред него ,, Постапка за спроведување на стручниот испит,, се
бришат.
Се брише член 38.
Се брише член 39 и поглавјето пред него ,,Комисија за ревизија на одржаните стручни испити,,.
Се брише член 40 и поглавјето пред него ,,Надоместок за обука и за полагање на стручниот
испит,,.
Член 9
Се менува и дополнува член 42 став (1), на начин што по точка 2) се додаваат точките 3), 4) и 5)
кои гласат:
„ 3) спроведување проверки за контрола на квалитет на ревизорските услуги;
4) спроведување на континуирано професионално усовршување;
5) други семинари од областа на сметководството и ревизијата;“
Точката 3) од став (1) станува точка 6), точката 4) станува точка 7) и точката 5) станува точка 8).
Се менува член 43, став (1) , точка 5) и гласи :
,, 5) Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизор ;,,
Од член 43 став 1 се бришат точките 6) и 7), а точката 8) станува точка 6) и точката 9) станува
точка 7).
Член 10
Член 49 и поглавјето пред него ,,Комисија за ревизија на одржаните стручни испити,, се бришат.
Член 11
Член 51 став 4 од Статутот се менува и гласи:
“(4) Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги ги врши следните работи:
1) Го предлага Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на
овластени ревизори, друштвата за ревизија и на овластени ревизори – трговци
поединци;
2) Предлага годишна и тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на
квалитетот ;
3) Усвојува план на проверките на контрола на квалитетот и термински план за проверки
на контрола на квалитетот;
4) Развој на методологија за контрола на квалитетот, со која се врши проценка за тоа дали
друштвата за ревизија креирале соодветни политики и постапки за контрола и дали се
придржуваат кон нив;
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5) По добиено барање од Управниот одбор ги разгледува извештаите од спроведената
проверка на контрола на квалитетот.
6) Други прашања поврзани со контролата на квалитетот на ревизорските услуги.

Член 12
Се менува член 54 од Статутот, со нов кој гласи :
,,(1) Започнатите постапки за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор до
08.05.2018 година ке завршат согласно со одредбите од Законот за ревизија.
Член 13
Се задолжува Управниот одбор да изработи пречистен текст на Статутот согласно донесената
Одлука за измена на истиот.
Член 14
Оваа одлука за измена на Статутот стапува на сила осмиот ден сметано од денот на објавување
на веб страницата на Институтот, a истата ќа биде објавена по добивање на согласност од
Советот, а ке се применува со денот на нејзиното стапување на сила.
Претседател на Собранието на ИОРРМ
Борислав Атанасовски
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