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ЗАПИСНИК 

Од 25-та седница на Собранието на ИОРРМ 

На ден 28.03.2019 година во просториите на Економскиот факултет – Скопје, со почеток во 15 

часот, се одржа 25-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на 

Република Македонија (ИОРРМ) на кое присуствуваа членовите на ИОРРМ. 

Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на ИОРРМ, Драган Димитров. Пред 

да се пристапи кон усвојување на доставениот предлог дневен ред, претседателот 

констатираше дека на седницата присуствуваат 41 членови на ИОРРМ. Бидејќи првобитно 

закажаната 25-та седница што требаше да се одржи на 21.03.2019 година, не се одржа заради 

неостварен потребен кворум за работа, при што на седницата беше регистрирано присуство 

на 16 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 25-та седница на Собранието на 

ИОРРМ, од страна на членот Николаки Миов уредно е доставен предлог за дополнување на 

дневниот ред со следните точки:  

3. Толкување на одредби од правилниците на ИОРРМ. 

4. Усогласување на актите на Институтот со Законот за ревизија со приоритет на Правилникот 

за начинот и постапката на контрола на квалитетот на овластени ревизори, друштва за 

ревизија и на овластени ревизори – трговци поединци и Правилникот за начинот и постапката 

за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ. 

Присутните членови гласаа за дневниот ред на 25-та седница на Собранието на ИОРРМ, со 

предложените дополнувања, при што дополнетиот дневен ред беше едногласно усвоен, 

односно на седницата се работеше по следниот: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Усвојување на записникот од 24-та седница на Собранието на ИОРРМ. 

2. Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2018 година. 

3.A.  Толкување на одредби од правилниците на ИОРРМ. 

3.Б. Усогласување на актите на Институтот со Законот за ревизија со приоритет на 

Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на овластени 

ревизори, друштва за ревизија и на овластени ревизори – трговци поединци и 

Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и за 

дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ. 

На 25-та седница на Собранието на ИОРРМ се водеа следните дискусии по точките од 

дневниот ред: 
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1. Усвојување на записникот од 24-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 24 -та седница на Собранието на ИОРРМ беше едногласно 
усвоен. 

2. Усвојување  на Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2018 година. 

Претседателот Драган Димитров даде кусо резиме на предложениот Годишен извештај 

за работа на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за 2018 година 

и даде осврт на следното: 

Во 2018 година беа спроведени  9 настани за КПУ или вкупно 64 КПУ часа. Настаните за 

КПУ одржани во ноември 2018 година и електронското следење на КПУ се признаваа како 

КПУ за сметководители и овластени сметководители. Беа спроведени три работилници 

како практичен семинар наменет за персоналот на друштвата за ревизија. ИОРРМ во 2018 

година спроведе две сесии за полагање на испитот  за стекнување на звањето ревизор, во 

јуни/јули 2018 и декември 2018/јануари 2019 година. Комисијата за контрола на 

квалитетот на ревизорските услуги усвои Годишен извештај  за наодите од извршените 

контроли на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги. Во 2018 

година, ИОРРМ како полноправна членка на IFAC имаше редовна комуникација и 

спроведе подготвителни активности за доставување на превод/ажурирање на МСР. Во 

поглед на меѓународната соработка со професионални организации и други институции 

во земјата и странство, претставници на ИОРРМ учествуваа на повеќе настани. 

Претседателот даде осврт на активностите на телата  и комисиите на ИОРРМ.   

Во поглед на соработката со Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република 

Македонија (СУНРРМ), претседателот наведе дека беа одржани повеќе состаноци и 

СУНРРМ ја организираше првата конференција која што беше поддржана од 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, Годишниот извештај за работа на ИОРРМ за 2018 година беше едногласно 

усвоен. 

3.А. Толкување на одредби од правилниците на ИОРРМ. 

3.Б. Усогласување на актите на Институтот со Законот за ревизија со приоритет на 

Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на овластени 

ревизори, друштва за ревизија и на овластени ревизори – трговци поединци и 

Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и за 

дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ. 

Претседателот даде вовед во точка 3,  предлог од страна на овластениот ревизор 

Николаки Миов за дополнување на дневниот ред на 25-та седница Собранието на 

ИОРРМ. Во дополнението беа предложени две  подточки, односно подточка а) и б). 

Во подточката а) се бара толкување на одредби од правилниците на Институтот, а во 

точка б) се бара усогласување на актите на Институтот со Законот за ревизија со 
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приоритет на Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на 

овластени ревизори, друштва за ревизија и на овластени ревизори – трговци поединци 

и Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и за 

дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ.  

Претседателот изјави по повод точките дека за тековни/оперативни работи не мора да 

се изнесуваат на Собрание и во тој контекст ја спомена воведената новина во работата 

на Институтот за промените на веб страната на ИОРРМ, каде ќе постои електронски 

форум на кој сите регистрирани членови на ИОРРМ ќе даваат свои предлози за измени 

и дополнување на Законот за ревизија и другите акти на Институтот, како и предлози и 

идеи за подобрување на работата на Институтот и за тековни прашања што ги засегаат 

овластените ревизори. Во врска со доставените барања од страна на Николаки Миов, 

повратно му беа доставени одговори/мислења на Дисциплинската комисија и 

Комисијата за контрола на квалитетот на ревзиорските услуги. 

Претседателот му даде збор на овластениот ревизор Николаки Миов да ја образложи  

точка 3 од дневниот ред. 

Николаки Миов во своето излагање, одговори дека ги земал предвид одговорите на 

комисиите кои се споменуваат во неговиот предлог, а се извини за грешката во делот 

на забелешките на Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и 

за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ, каде што посочил на стар 

Правилник, вон примена. 

Во врска со контролата на квалитетот тој даде историјат и објаснување зошто биле во 

минатото прифатени правилници кои сега се спорат, а се било во насока да нема застој 

на давање на согласност од страна на СУНРРМ на актите на Институтот за да може 

Институтот непречено да работи, односно да нема застој во спроведување на 

активностите. 

Во својата дискусија тој го проблематизираше непостоењето на конкретни дефиниции 

за ефективен час, матрица на ризик, контрола на квалитет вон редовен циклус. Исто 

така, истакна загриженост и неодобрување што комисијата за контрола на квалитет има 

увид во обрасците ГИА затоа што смета дека членовите на комисијата се негови 

конкуренти, а не полага доверба во изјавите за доверливост што ги потпишуваат 

членовите на истата комисија. Тој исто така предложи дека ако веќе ГИА се достапни за 

членовите на контрола на квалитетот тогаш податоците кои ги разгледува комисијата 

треба да бидат јавно достапни за сите овластени ревизори. 

Николаки Миов смета дека постои неусогласеност на Законот за ревизија и 

Правилникот за контрола на квалитет во поглед на роковите за најава на контролата на 

квалитетот на субјектите на контрола, каде што рокот во правилникот тврди дека е 

пократок од тој во Законот за ревизија. 

Следен за збор се јави Борислав Атанасовски по повод излагањето на Николаки Миов. 

Борислав Атанасовски се согласи со изложеното од страна на дискутантот Николаки 

Миов, а особено истакна дека не се согласува со надоместокот во тарифникот за 
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контрола на квалитет, се сложува за ставот на Управниот одбор за давање предлог за 

враќање на надоместокот по стариот тарифник. Тој истакна дека не се согласува со 

матрицата на ризик и смета дека не се работи за избор на субјект туку за избор на 

ангажман. 

Борислав Атанасовски дискутираше за повеќе проблематични аспекти на спроведување 

вонредна контрола. Дава предлог да се оформи работна група и да се прочисти 

правилникот за контрола на квалитет со предлозите и заклучоците кои ќе произлезат 

од оваа расправа. Кај него се пројавува дилемата на кого треба да му се доставува 

образецот ГИА во рамките на ИОРРМ? Борислав Атанасовски ги нагласува исклучиво 

трите години во Правилникот за контрола на квалитет како единствен критерим по кој 

треба да се прави планот на контроли, бидејќи од извештаите за транспарентност е 

евидентно дека кај одредени друштва овој законски критериум не е запазаен.  

Претседателот му даде збор на Ристо Котев. 

Ристо Котев во своето излагање ја истакна потребата од вклучувањето на студенти во 

КПУ настани, односно кандидати кои полагаат испити пред да станат овластени 

ревизори бидејќи така полесно би можеле да ги полагаат предметите и би се здобиле 

со релевантни и применливи знаења. Тој негодуваше за фактот дека бил предмет на 

контрола на квалитет, а смета дека неговото друштво не е со висок ризик земајќи ги 

предвид големината на друштвото, како и обемот на ангажманите. Исто така, се согласи 

со излагањето дека критериумот за спроведување контрола треба првенствено да биде 

согласно законските одредби, односно најмалку еднаш за период од три години.  

Претседателот даде објаснување дека Управниот одбор ќе ја преразгледа тарифата за 

контролата на квалитет вон редовниот циклус и ќе се предложи поповолна измена. 

Околу вонредните контроли напомена дека поднесувачот на барањето треба да плати 

за истата и комисиите треба да ги имаат предвид насоките дадени на Собранието за да 

ги дополнат правилниците. 

Гоце Христов како претседател на Комисијата за контрола на квалитет дискутираше 

дека се согласува за тоа да бидат попрецизно дефинирани одредени поими и детали во 

законот и правилниците, но не се согласува дека членовите на Комисијата за контрола 

на квалитет имаат увид во поединечни информации и податоци одобрасците ГИА и 

објасни како тие податоци се обработуваат од страна на контролорите, а комисијата ги 

добива само како збирни податоци за потребите на носење на Годишен план за 

контрола. Исто така, напомена дека претходните дискутанти или било кој друг засегнат 

може да даде конкретни предлози како да се надминат односните состојби преку 

предлагање на конкретни измени на законот и правилниците. 

Борислав Атанасовски се јави за реплика и напомена дека единствен услов за селекција 

на субјекти за контрола на квалитет треба да бидат трите години предвидени во законот  

и дека тоа не е тековна пракса од страна на Институтот. Исто така, тој твреше дека не 

постои матрица на ризик за избор на субјекти и дека таквиот критериум треба да се 

напушти бидејќи тоа било само на почетокот при основањето на Институтот кога 

требало да има некаква појдовна точка за работа.  
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Гоце Христов реплицираше дека ризикот е критериум за избор на субјектите на 

контрола. 

Душко Апостоловски се јави за збор и се согласи дека треба да се променат/ 

додефинираат нејасните делови во правилниците. 

Николаки Миов зема збор и дискутираше дека поддржува јавна расправа за предлог 

измени на актите на ИОРРМ. 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот Драган Димитров ја 

затвори 25-та седница на Собранието на ИОРРМ. 

 

Подготвил,                                                                           Драган Димитров 

Калина Велковска                                                             Претседател на ИОРРМ 


