
 

Врз основа на член 19 став (1) точка 16) и член 30 став (10) од Законот за ревизија 
(‘Службен весник на Република Македонија‘ бр. 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 
138/2014, 145/2015 и 192/2015), а во врска со член 25 став (7) точка 34) и член 50 став (3) точка 
7) од Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, Управниот 
одбор на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија на предлог на 
Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори, на својата седница одржана на 
26.11.2015 година, го усвои следниот:   
 
 

 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 
 

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој 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 (во натамошниот текст: Правилник), 
поблиску се уредува содржината, начинот на водење и формата на регистрите што ги води 
ИОРРМ   како и постапките што ги спроведува Комисијата за регистрација на ревизори и 
овластени ревизори (во натамошниот текст: Комисијата) во врска со запишување на членови 
во регистрите, промена на податоци во регистрите, и бришење на членови од регистрите.   

Начинот и постапката од став 1 на овој член  ги спроведува Комисијата, врз основа на 
документација определена со Законот за ревизија.  

 

РЕГИСТРИ 

Член 2 

ИОРРМ  ги води следните регистри: 

1. Регистар на ревизори. 

2. Регистар на овластени ревизори. 

3. Регистар на друштва за ревизија. 

4. Регистар на овластени ревизори – трговци поединци. 

5. Регистар на трајно одземени лиценци. 

ИОРРМ податоците од регистрите ги води во електронска форма и ги става на располагање на 
јавноста на својата  веб страница и во Билтенот на ИОРРМ.  

 

 

 



 

РЕГИСТЕР НА РЕВИЗОРИ 

Член 3 

Регистарот на ревизори ги содржи следните податоци:  

1. Име, презиме, адреса и регистарски број на ревизорот; 

2. Назив и седиште на друштвото каде што е вработен ревизорот; 

3. Број и датум  на издаденото уверение за ревизор. 

Регистарот содржи генерален податок за назив и седиште на органот што го издал уверението 
за ревизор.  

 

РЕГИСТЕР НА  ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ 

Член 4 

Регистарот на овластени ревизори ги содржи следните податоци:  

       1. Име и презиме, адреса и регистарски број на овластениот ревизор; 

2. Назив и седиште на друштвото за ревизија во кое е вработен овластениот ревизор; 

3. Број на  лиценца на овластениот ревизор; 

4. Изречени дисциплински мерки и мерки изречени од Советот за унапредување и 
надзор на ревизијата на РМ (во натамошниот текст : СУНРРМ). 

Регистарот содржи генерален податок за назив и седиште на органот што ја издал лиценцата 
за овластен ревизор.  

 

РЕГИСТАР НА ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈА/РЕГИСТАР НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ – ТРГОВЦИ 
ПОЕДИНЦИ 

Член 5 

Регистарот на друштвата за ревизија, односно на овластените ревизори - трговци поединци, ги 
содржи следните податоци:  

1. Назив, седиште и регистарски број на друштвото за ревизија, односно на овластениот 
ревизор - трговец поединец; 

2. Име, презиме и адреса на овластените ревизор/и кои се вработени во друштвото за 
ревизија, односно кај овластениот ревизор - трговец поединец; 

3. Име и презиме и адреса/(назив и седиште) на основачот/основачите  на друштвото за 
ревизија, односно овластениот ревизор - трговец поединец; 

4. Име и презиме и регистарски број на сите овластени ревизори кои се вработени или 
поврзани како партнери или на друг начин со друштвото за ревизија, односно со 
овластениот ревизор - трговец поединец; 

5. Правна форма на друштвото; 

6. Број на издадена лиценца за работа на друштвото за ревизија, односно на овластениот 
ревизор - трговец поединец; 

7. Изречени дисциплински мерки од ИОРРМ и мерки изречени од СУНРРМ; 



8. Веб страница на друштвото за ревизија, односно на овластениот ревизор - трговец 
поединец. 

Регистарот содржи генерален податок за назив и седиште на органот што ја издал лиценцата 
за работа.  

 

РЕГИСТАР НА  ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ 

Член 6 

Регистарот на трајно одземени лиценци ги содржи следните податоци:  

1. Регистарски број на овластениот ревизор, друштвото за ревизија, односно на 
овластениот ревизор - трговец поединец; 

2.  Податоци за носителот на лиценцата и тоа: име и презиме и адреса на овластениот 
ревизор, односно назив и седиште на друштвото за ревизија односно на овластениот 
ревизор - трговец поединец;  

3.  Број и датум на решение за одземање на лиценцата. 

 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТРИТЕ 
Член 7 

Запишувањето во регистрите се врши врз основа на доставено барање за запишување во 
писмена форма и придружна документација, поднесени до Комисијата, односно  Генералниот 
секретар. 
 
ПОСТАПКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА РЕВИЗОРИ 
 

Член 8 

Запишувањето во Регистарот на ревизори се врши со поднесувања Изјава за внесување/ 
ажурирање на податоци во Регистарот на ревизори (Прилог  бр. 1 на овој Правилник).  

Изјавата од претходниот став се поднесува до Генералнииот секретар на ИОРРМ, кој веднаш 
ја спроведува постапката на запишување во Регистерот на ревизори. 

 

ПОСТАПКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ  РЕВИЗОРИ 
 

Член 9 

Запишувањето во Регистарот на овластени ревизори се врши со доставување на следните 
документи до Комисијата: 

- писмено барање потпишано од овластениот ревизор; 

- копија од лиценца за овластен ревизор; и  

 - изјава за внесување/ажурирање на податоци во Регистарот на овластени ревизори, (Прилог 
бр.2 на овој Правилник). 

Комисијата ја разгледува доставената документација и дава препорака до Управниот одбор  
за зачленување во ИОРРМ. 



По одобрување на препораката од Управниот одбор и уплата на годишната членарина 
согласно Тарифникот на ИОРРМ за висина на членарината и надоместоците, овластениот 
ревизор се запишува во Регистерот на овластени ревизори. 

 

ПОСТАПКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈА И  
РЕГИСТЕРОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ – ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ 
 

Член 10 

Запишувањето во Регистарот на друштва за ревизија и Регистарот на овластени ревизори – 
трговци поединци се врши со доставување на следната документација до Комисијата: 

- писмено барање потпишано од овластено лице; 

- копија од лиценцата за вршење работи на ревизија; 

- изјава за внесување/ажурирање на податоци во Регистарот на друштва за ревизија односно  
Регистарот на овластени ревизори – трговци поединци, (Прилог бр. 3 на овој Правилник). 

Покрај наведените,  се доставуваат и следните документи, во оригинал или  копија заверена 
со печат и потпис од овластеното лице на друштвото, односно овластениот ревизор - трговец 
поединец: 

-листа на вработени од Агенцијата за вработување на Република Македонија  (не постара од 
еден месец од денот на доставување); 

-тековна состојба  од Централниот Регистар на Република Македонија  (не постара од еден 
месец од денот на доставување). 

Комисијата ја разгледува доставената документација  и до Управниот одбор дава препорака 
за зачленување во ИОРРМ и евидентирање во Регистарот на друштва за ревизија, односно 
Регистарот на овластени ревизори – трговци поединци.  

По одобрување на препораката од Управниот одбор, се врши запишување во Регистарот на 
друштва за ревизија односно  Регистарот на овластени ревизори – трговци поединци. 

 

ПОСТАПКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ  ЛИЦЕНЦИ 
 

Член 11 

Запишувањето во Регистарот на трајно одземени лиценци се врши врз  основ на решение за 
трајно одземање на лиценца  донесено од страна на СУНРРМ доставено до ИОРРМ. 

ИОРРМ, односно, Генералниот секретар е должен наредниот работен ден од денот на 
добивање на решението за трајно одземање на лиценцата, да го избрише овластениот 
ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор - трговец поединец од соодветниот 
регистар и да го запише во Регистарот на трајно одземени лиценци, како и за истото да го 
извести Управниот одбор и Комисијата.  

 

АЖУРИРАЊЕ НА РЕГИСТРИТЕ 

Член 12 

Во случај да настанат промени на податоците во регистрите,  ревизорот, овластениот ревизор, 
друштвото за ревизија и овластениот ревизор - трговец поединец, се должни во рок од пет 



работни дена од настанување на промената во писмена форма  да го известат Генералниот 
секретар на ИОРРМ, кој веднаш по приемот на известувањето и соодветно пополнета изјава 
за ажурирање на податоците, е должен да го ажурира соодветниот регистар и за истото да ја 
извести Комисијата. 
  

Член 13 

Доколку СУНРРМ донесе решение за времено одземање на лиценцата, ИОРРМ, односно, 
Генералниот секретар е должен наредниот работен ден од денот на добивање на решението, 
во соодветниот регистар да  запише дека дошло до запирање на активноста поради времено 
одземање на лиценцата, односно датумот до кога е запрена активноста и за истото да го 
извести Управниот одбор и Комисијата. 

Врз основ на доставено писмено барање од страна на овластениот ревизор, друштвото за 
ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец за кој се однесувала мерката времено 
одземање на лиценца, ИОРРМ, односно Генералниот секретар е должен во рок од три 
работни дена од прием на барањето да ја избрише забраната од соодветниот регистар и за 
истото да го извести Управниот одбор и Комисијата.  

 
 
БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТРИТЕ 

Член 14 

Бришење од регистрите се врши доколку: 
 

- Друштвото за ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец поднесе барање 
за бришење од регистарот; 

- Поднесено барање во случај на ликвидација на друштвото за ревизија или 
овластениот ревизор – трговец поединец; 

- По лично барање на ревизорот/овластениот ревизор или во случај на смрт; 

- По основ на одлука за изречена дисциплинска мерка за трајно исклучување од 
членство во ИОРРМ. 

Комисијата ја разгледува доставената документација и дава препорака до Управниот одбор  
за бришење од соодветниот регистер на ИОРРМ. 

По одобрување на препораката од Управниот одбор, се врши бришење од соодветниот 
регистер/регистри.  

Член 15 

Член кој бил избришан од регистрите, може повторно да биде запишан по поднесување на 
барање за запишување со релеватна придружна документација.  
 
Барањето од претходниот став се доставува до Управниот одбор на ИОРРМ, кој донесува 
одлука за која што ја информира Комисијата. 
 

РАБОТА НА КОМИСИЈАТА 

Член 16  

Комисијата во состав: претседател и 4 члена работи на состаноци што ги свикува 
претседателот на Комисијата, а одлучува со просто мнозинство на гласови од присутните.  



Во отсуство на претседателот на Комисијата, Претседателот на ИОРРМ го свикува 
состанокот на Комисијата, кој го води членот на Комисијата избран со мнозинство на гласови 
од присутните членови на состанокот.  

За своето работење, Комисијата води записници потпишани од присутните на 
состанокот,   што се чуваат во посебен класер во ИОРРМ. 

 

ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ  

Член 17  

Овој Правилник стапува во сила со денот на негово усвојување од страна на Управниот 
одбор на ИОРРМ, а ќе се применува по добивање на согласност од Советот за унапредување и 
надзор на ревизијата на Република Македонија.  

               
 

Претседател на ИОРРМ, 
       Борислав Атанасовски 



ПРИЛОГ бр.1 
 
 

ИЗЈАВА ЗА ВНЕСУВАЊЕ/АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ   
ВО РЕГИСТАРОТ НА РЕВИЗОРИ  

(согласно член 30 од Законот за ревизија) 
 
 

Име и презиме  

 
  
Регистарски број (од Регистар на 
ревизори) 

 

 

 
Адреса на живеење 

 
 

 

 
Краток опис на промената поради 
која се врши ажурирање на Регистерот 

 
 

 

 

Назив и седиште на друштвото каде 
што е вработен ревизорот 

 

 

 

Број на издадено уверение за ревизор   

 
 
 
Податоци за контакт 
 

 

Адреса за контакт  

 

 
  
Телефон  

 
Е-пошта  

 
 

Под целосна законска одговорност изјавувам дека податоците наведени во оваа изјава се точни и 
вистинити. 

 
Место и датум       Потпис 
 
____________________________     ____________________________ 



ПРИЛОГ бр. 2 
 

ИЗЈАВА ЗА ВНЕСУВАЊЕ/АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ   
ВО РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ  
(согласно член 30 од Законот за ревизија) 

 
 

Име и презиме  

 
  
Регистарски број (од Регистар на 
овластени ревизори) 

 

 
 
Адреса на живеење 
 
 
 
Краток опис на промената поради 
која се врши ажурирање на Регистерот: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Назив и седиште на друштвото за 
ревизија во кое е вработен 
овластениот ревизор 

 

 

 
Број на издадена лиценца на 
овластениот ревизор 

 

 
Изречени дисциплински мерки и 
мерки изречени од СУНРРМ 

 

 
Податоци за контакт 
 

 

Адреса за контакт  

 

 
  
Телефон  

 
Е-пошта  

 
 

Под целосна законска одговорност изјавувам дека податоците наведени во оваа изјава се точни и 
вистинити. 

 
Потпис                        Место и датум 
 
____________________________     ____________________________ 



ПРИЛОГ бр. 3 
 

ИЗЈАВА ЗА ВНЕСУВАЊЕ/АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО  
РЕГИСТАРОТ НА ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈА И  

РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ – ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ 
(согласно член 30 од Законот за ревизија) 

 
I. Назив на Друштвото за ревизија или 
Овластениот ревизор - трговец поединец 

 

 
 

Седиште (адреса) 
 

 
 

Регистарски број (од Регистарот на друштва за ревизија или Регистарот на 
овластени ревизори – трговци поединци) 

 

II.Краток опис на промената поради 
 која се врши ажурирање на Регистерот: 

 

 
 

III. Име и презиме и адреса на овластените ревизори  кои се вработени во Друштвото за ревизија 
или кај Овластениот ревизор - трговец поединец 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

9. 

10. 

IV. Име и презиме/ назив и адреса на основачите на Друштвото за ревизија 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 



 
 
 
 
V. Име и презиме и регистарски број на сите овластени ревизори кои се вработени или поврзани 
како партнери или на друг начин со Друштвото за ревизија, односно со Овластениот ревизор - 
трговец поединец  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

VI. Правна форма на Друштвото 
 

VII. Број на издадена лиценца за работа на 
Друштвото за ревизија, односно на Овластениот 
ревизор - трговец поединец 

 

VIII. Изречени дисциплински мерки и мерки 
изречени од СУНРРМ 

 

IX. Веб страна 
 

 
 
 
 
Управител         Место и датум 
 
_____________________    М. П.   _____________________ 

   
 


