ПРЕДЛОГ
ЗАПИСНИК
од 22-та седница на Собранието на ИОРРМ

На ден 21.03.2018 година во просториите на Економскиот факултет –
Скопје, со почеток во 14.00 часот, се одржа 22-та седница на Собранието
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) на кое
присуствуваа членовите на ИОРРМ.
Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на ИОРРМ,
Борислав Атанасовски. Пред да се пристапи кон усвојување на доставениот
предлог дневен ред, престедателот констатираше дека на седницата
присуствуваат 22 членови на ИОРРМ. Бидејќи првобитно закажаната 22-ва
седница што требаше да се одржи на 16.03.2018 година, не се одржа заради
неостварен потребен кворум за работа, при што на седницата беше
регистрирано присуство на 8 членови на ИОРРМ, претседателот констатираше
дека согласно член 22 од Статутот на ИОРРМ, на оваа седница ќе се одлучува
само по точките од првобитно предложениот предлог дневен ред без оглед на
бројот на присутните.
По однос на доставениот предлог дневен ред претседателот ги
информираше присутните дека во определениот рок при првобитното
закажување на 22-та седница на Собранието на ИОРРМ, не се доставени
предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред.
Присутните членови гласаа за дневниот ред на 22-та седница на
Собранието на ИОРРМ, при што дневниот ред беше едногласно усвоен, односно
на седницата се работеше по следниот
ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на записникот од 21-та седница на Собранието на ИОРРМ.
2. Избор на ревизор на финансиските извештаи на ИОРРМ за 2017, 2018 и
2019 година.
3. Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2017 година.
4. Усвојување на Правилник за начинот и постапката за утврдување на
повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ.
5. Иницирање на измена на Законот за ревизија во делот на промена на името
„ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во
„КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.
На 22-та седница на Собранието на ИОРРМ се водеа следните дискусии по
точките од дневниот ред:

1

1. Усвојување на Записникот од 21-та седница на Собранието на
ИОРРМ.
Претседателот отвори дискусија по материјалот доставен за оваа точка.
Бидејќи присутните не се јавија за дискусија се пристапи кон гласање.
Согласно резултатот од гласањето, Записникот од 21-та седница на
Собранието на ИОРРМ беше едногласно усвоен.
2. Избор на ревизор на финансиските извештаи на ИОРРМ за 2017,
2018 и 2019 година.
Претседателот отвори дискусија по материјалот доставен за оваа точка.
Бидејќи присутните не се јавија за дискусија се пристапи кон гласање.
Согласно резултатот од гласањето, предлог Одлуката за избор на ревизор
на финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која што завршува на
31.12.2017, 31.12.2018 и 31.12.2019 година беше едногласно усвоена.
3. Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2017
година.
Претседателот отвори дискусија по материјалот доставен за оваа точка и
накусо ги информираше присутните за поважните активности опфатени со
извештајот, како и за претстојните активности.
Бидејќи присутните не се јавија за дискусија се пристапи кон гласање.
Согласно резултатот од гласањето, годишмиот извештај за работа на ИОРРМ
за 2017 година беше едногласно усвоен.
Годишниот извештај за работа на ИОРРМ за 2017 година, се доставува до
Советот за унапреување и надзор на ревизија на Република Македонија за
добивање согласност.
4. Усвојување на Правилник за начинот и постапката за утврдување на
повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ.
Претседателот отвори дискусија по материјалот доставен за оваа точка и
накратко ги образложи изршените промени на овој правилник како и
потребата за промени во иднина.
Од страна на присутните членови се дискутираше во однос на
дисциплинските мерки кои се определени согласно Законот за ревизија и
потребата од нивна измена, како и различни аспекти во однос на
регулирање на плаќањето на членарината.
По дискусијата се пристапи кон гласање. Согласно резултатот од гласањето,
Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за
дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ беше едногласно усвоен.
Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за
дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ се доставува до Советот за
унапредување и надзор на ревизија на Република Македонија за добивање
согласност.
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5. Иницирање на измена на Законот за ревизија во делот на промена
на името „ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“
во
„КОМОРА
НА
ОВЛАСТЕНИ
РЕВИЗОРИ
НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.
Претседателот даде кратко образложување на предлогот за иницирање на
измена на името и отвори дискусија по предлогот.
Од страна на присутните членови се дискутираше во однос на иницијативата
со излагање на аргументи, кои што воглавно беа поврзани со законските
одредби кои што се поврзани со предлогот. Исто така беше наведено дека
оваа промена може да резултира само во форма, а не и со суштина.
Во однос на оваа точка Претседателот предложи расправата по истата да се
одложи за следно Собрание на ИОРРМ, на кое се очекува да присуствуваат
поголем број на членови. Предлогот беше едногласно усвоен од присутните
членови.
Откако беа исцрпени сите точки од дневниот ред, претседателот ја затвори 22 та седница на Собранието на ИОРРМ.

Подготвил,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

Марјонка Николовска
Скопје, 26.03.2018 година
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