Врз основа на член 27-в став (4) од Законот за ревизија („Службен весник на РМ“
број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 192/2015 и 23/2016 година) и член
25 став (7) точка 35 и член 35 став (4) од Статутот на Институтот на овластени ревизори
на Република Македонија (ИОРРМ), Управниот одбор на Институтот на овластени
ревизори на Република Македонија на седница одржана на ден 24.08.2016 година донесе

Правилник за формирање и работење на
Комисија за спроведување на стручниот испит
за стекнување на звањето ревизор
Општи одредби
Член 1
(1) Со овој правилник се уредуваат формирањето и работењето на Комисијата за
спроведување на стручниот испит за стекнување на звањето ревизор (во
натамошниот текст: Комисија).
Формирање, состав и мандат на Комисијата
Член 2
(1) Комисијата се состои од пет члена од кои еден е претседател.
(2) Членови на Комисијата се:
1) Еден претставник овластен од министерот за финансии;
2) Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република
Македонија;
3) Претседателот на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, и
4) Двајца овластени ревизори предложени од ИОРРМ.
(3) Претседателот на Комисијата го именува Управниот одбор на ИОРРМ.
(4) Мандатот на членовите на Комисијата е три години со право на повторен избор.
Начин на работење на Комисијата
Член 3
(1) Комисијата работи на седници.
(2) Седниците на Комисијата ги свикува и со нив претседава претседателот на
Комисијата.
(3) Во случај на отсуство на претседателот на Комисијата, седниците ги свикува
претседателот на ИОРРМ, а со седницата претседава член на Комисијата избран со
мнозинство гласови од присутните членови. За свикување на седницата,
преседателот на ИОРРМ веднаш го информира претседателот на Комисијата.
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(4) Кворум за работа на Комисијата е присуство на најмалку четири члена на Комисијата.
Одлуките на Комисијата се донесуваат со мнозинство гласови од присутните
членови. Во случај на поделба на гласовите, одлучувачки е гласот на претседателот.
(5) Комисијата се состанува според потребите, но најмалку два пати годишно.
(6) Од седниците на Комисијата се води записник. Записникот го води лице вработено во
ИОРРМ. Записникот од одржаната седница се доставува до членовите на Комисијата
најдоцна 15 дена по одржаната седница за коментари и забелешки.
(7) Записникот се усвојува на првата наредна седница на Комисијата.
Должности на Комисијата
Член 4
(1) Комисијата гои има следните должности (обврски):
1)

Го организира и спроведува испитот за стекнување звање ревизор.

2)

Ги верификува прашањата за стручниот испит подготвени од страна на
едукаторите и одговорите на тие прашања пред нивно вклучување во базата на
прашања, задачи и/или практични примери.

3)

Врши ревизија и ажурирање на базата на прашања најмалку два пати годишно.

4)

Врз основа на извршената ревизија на базата на прашања, Комисијата одлучува
најмалку 30% од прашањата да бидат изменети или целосно отстранети и
заманети со нови од базата на прашања. При ревизијата Комисијата особено ги
има во предвид промените на прописите на кои е засновано прашањето, бројот
на кандидати кои го одговориле, успешноста во одговарањето на истите како и
други критериуми кои можат да влијаат на подобрувањето на квалитетот на
базата на прашања.

5)

Присуствува за време на полагање на стручниот испит.

6)

Ги разгледува писмените забелешки доставени од кандидатите кои полагале
испит по предметите од стручниот испит и може да направи корекции на бројот
на освоени бодови доколку утврди дека е настаната грешка при бодирањето.

7)

Ги утврдува финалните резултати од сите испити и ги доставува до Комисијата
за регистрација на ревизори и овластени ревизори.

8)

Ја предлага до Управниот одбор структурата на испитот за стекнување на звање
ревизор.

9)

Го предлага до Управниот одбор Правилникот за начинот и постапката на
полагање на испитот за ревизор.

10) Го предлага до Управниот одбор Прирачникот за обука и полагање на стручен
испит за стекнување звање ревизор.
11) На Управниот одбор на ИОРРМ му ја предлага висината на надоместокот за
обуката и за полагање на стручниот испит што го плаќа кандидатот.
12) До Управниот одбор на ИОРРМ доставува извештај по секоја спроведена
сесија.
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Надоместоци за членовите на Комисијата
Член 5
(1) Членовите на Комисијата имаат право на паричен надоместок што го определува
претседателот на ИОРРМ, согласно со Законот за ревизија.
(2) Годишниот износ на паричниот надоместок од ставот 1 на овој член нема да му се
исплати на член на Комисијата кој неоправдано отсуствува на седница на
Комисијата.
Завршни одредби
Член 6
(1) Овој Правилник влегува во сила на денот на донесувањето.
.

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ
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