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 Врз пснпва на шлен 8 став (1) тпшка 1) пд Закпнпт за ревизија („Службен весник на 
Република Македпнија“, бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14 и 138/14), Спветпт за 
унапредуваое и надзпр на ревизијата на Република Македпнија, на седницата пдржана 
на 24.11.2014 гпдина, дпнесе 

 

С Т А Т У Т 
НА СПВЕТПТ ЗА УНАПРЕДУВАОЕ И НАДЗПР НА РЕВИЗИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 
 

 I. ППШТИ ПДРЕДБИ 

 

Член 1 

Сп пвпј Статут се уредува: називпт, надлежнпста, внатрещната прганизација, 
управуваоетп и ракпвпдеоетп, ппстапките за дпнесуваое на акти, статуспт на 
врабптените вп Спветпт за унапредуваое и надзпр на ревизијата на Република 
Македпнија (вп ппнатампщнипт текст: Спвет), какп и други пращаоа пд знашеое за 
рабптеоетп на Спветпт спгласнп сп Закпнпт за ревизија (вп натампщнипт текст: Закпн). 

Член 2 

 (1) Спветпт е сампстпјнп и независнп регулатпрнп телп сп јавни пвластуваоа утврдени 
сп закпн, кпе врщи надзпр и унапредуваое на ревизпрската прпфесија. 

  (2) Спветпт има статус на правнп лице.  

  (3) Спветпт за свпјата рабпта пдгпвара пред Владата на Република Македпнија. 

Член 3 

 (1) Називпт на Спветпт се пищува на македпнски јазик и негпвптп кирилишнп писмп и 
гласи: СПВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАОЕ И НАДЗПР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДПНИЈА. 

 (2) Скратенипт назив е: СУНРРМ.  

 (3) Називпт на англиски јазик е: COUNCIL FOR ADVANCEMENT AND OVERSIGHT OF THE 
AUDIT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA. 

 (4) Скратенипт назив на англиски јазик е: CAOARM.  

 (5) Називпт на Спветпт е испищан на плпша кпја е истакната на влезпт на зградата вп 
кпја се напда седищтетп.  

 (6) Називпт и скратенипт назив се упптребуваат рамнпправнп вп правнипт сппбраќај. 

 (7) Седищтетп на Спветпт е вп Скппје на ул. „11 Пктпмври“, бр. 7, ГТЦ. 

Член 4 

 (1) Спветпт има пешат сп тркалезна фпрма, сп дијаметар пд 3,5 см.  

 (2) На пешатпт е впищан следнипт текст: „СПВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАОЕ И НАДЗПР НА 
РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА“. 
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 (3) Вп средината на пешатпт е врежан грбпт на Република Македпнија.  

 (4) Спветпт има щтембил, сп правпагплна фпрма, сп гплемина 4,5 х 3 см, вп кпј е 
спдржан грбпт на Република Македпнија, називпт на Спветпт, седищтетп, какп и прпстпр 
за евиденциски брпј и за датум на заведуваоетп на актпт.  

 (5) Сп ппщт акт се уредуваат фпрмата и спдржината на другите пешати и щтембили на 
Спветпт, нашинпт на нивната упптреба, какп лицата кпи сп нив ракуваат и ги шуваат. 

  (6) Спветпт има лпгп шиј пблик и нашин на упптреба се утврдува сп пдлука на Спветпт.  

 II. НАДЛЕЖНПСТИ НА СПВЕТПТ 

Член 5 

 (1) Спветпт ги има следниве надлежнпсти: 

1) дпнесува статут, делпвник за рабпта, гпдищна прпграма, финансиски план и 
гпдищен извещтај, на кпј спгласнпст дава Владата на Република Македпнија; 

2) дпнесува Тарифник за издаваое на лиценца за пвластен ревизпр, лиценца за 
рабпта на друщтва за ревизија и лиценца за рабпта на пвластен ревизпр-тргпвец 
ппединец, на кпј спгласнпст дава Владата на Република Македпнија; 

3) издава и пдзема лиценца за пвластен ревизпр, лиценца за рабпта на друщтвп за 
ревизија и лиценца за рабпта на пвластен ревизпр-тргпвец ппединец врз пснпва на 
правила и ппстапки прппищани пд Спветпт; 

4) иницира кпнтрпла на друщтвата за ревизија, пвластените ревизпри-тргпвци 
ппединци и на пвластените ревизпри пд страна на Институтпт на пвластени 
ревизпри на Република Македпнија (вп нарампщнипт тек: Институтпт); 

5) дава спгласнпст на актите на Институтпт спгласнп шлен 8 пд Закпнпт, ја следи 
нивната примена и му предлага на Институтпт нивнп изменуваое и дппплнуваое; 

6) гп следи спрпведуваоетп на гпдищната и тригпдищната прпграма за кпнтрпла 
преку извещтаите дпбиени пд Институтпт вп спгласнпст сп Закпн и преку ушествп вп 
кпмисијата на Институтпт надлежна за кпнтрпла; 

7) гп следи спрпведуваоетп на гпдищните прпграми за пплагаое испит и за 
кпнтинуиранп прпфесипналнп успврщуваое на Институтпт; 

8) ја следи ппстапката щтп ја спрпведува Институтпт за признаваое на квалификации 
за ревизпр стекнати вп странствп; 

9) врщи надзпр над Институтпт; 

10) изрекува мерки на пвластени ревизпри, друщтва за ревизија и пвластени ревизпри 
тргпвци-ппединци, спгласнп Закпнпт и гп прппищува нашинпт на утврдуваое на 
мерките; 

11) дава наспки на Институтпт за пращаоа за кпи е надлежен спгласнп сп Закпнпт; 

12) ги прпверува гпдищните извещтаи за транспарентнпст на друщтвата за ревизија 
пвластените ревизпри - тргпвци ппединеци вп спгласнп сп Закпнпт; 

13) ја следи примената на пдредбите пд Закпнпт и прпписите дпнесени врз пснпва на 
негп и врз таа пснпва му предлага на министерпт за финансии изгптвуваое на 
сппдветни изменуваоа и дппплнуваоа на истите; 

14) впсппставува спрабптка сп дпмащни, странски и медунарпдни институции;  
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15) дпнесува прпцедури за спрабптка и размена на ппдатпци сп Институтпт;  

16) дпнесува гпдищен план за врабптуваое на административните службеници; 

17) дпнесува гпдищен план на пбуки за сите врабптени;  

18) Дава спгласнпст за службените патуваоа вп странствп, дпкплку патуваат ппвеќе пд 
трпјца врабптени вп струшната служба 

19) пдлушува за пращаоа на врабптените пд рабптен пднпс и 

20) врщи други рабпти утврдени сп Закпнпт. 

 

Член 6 

Спветпт вп спгласнпст сп шлен 8 пд Закпнпт дава спгласнпст на следните акти на 
Институтпт: 

- Статутпт на Институтпт; 

- прпграмата за пплагаое на испит за стекнуваое на зваоетп ревизпр; 

- тригпдищната и гпдищна прпграма за кпнтрпла над шленпвите на Институтпт; 

- Тарифникпт за висината на шланарината и надпместпците щтп ги наплатува; 

- Правилникпт за признаваое на квалификации за ревизпр стекнати вп странствп; 

- Правилникпт за спдржината на Регистарпт на ревизпри, Регистарпт на пвластени 
ревизпри, Регистарпт на друщтва за ревизија, Регистарпт на пвластени ревизпри-
тргпвци ппединци и Регистарпт на трајнп пдземени лиценци; 

- прпграмата за пбука на пвластени ревизпри кпи спрпведуваат кпнтрпла; 

- гпдищната прпграма за рабпта - најдпцна дп 15 јануари вп текпвната гпдина;  

- гпдищнипт извещтај за свпјата рабпта - најдпцна дп 31 март вп текпвната гпдина за 
претхпдната гпдина;  

- Правилникпт за нашинпт и ппстапката за утврдуваое на ппвредите и за 
дисциплинските мерки на шленпвите на Институтпт и 

- гпдищнипт извещтај за напдите пд изврщените кпнтрпли. 

 III. СПСТАВ НА СПВЕТПТ 

Член 7 

(1)  Спветпт гп спшинуваат седум шлена пд кпи еден е претседател.  

(2)   Претседателпт на Спветпт гп именува Владата на РМ на предлпг на министерпт 
за финансии а пстанатите щест шлена на Спветпт ги именува Владата на РМ на предлпг на 
надлежните институции вп спгласнпст сп Закпнпт. 

(3) Мандатпт на претседателпт и шленпвите на Спветпт е пет гпдини, сп мпжнпст за 
ппвтпрен избпр ущте за еден мандат. 

(4) Мандатпт на претседателпт и шленпвите на Спветпт престанува и пред истекпт на 
рпкпт за кпј се именувани вп слушај на:  

- бараое на шленпт; 
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- престанпк на испплнуваое на услпвите за избпр за шлен на Спветпт сппред 
Закпнпт; 

-  губеое на рабптната сппспбнпст; 

- прекрщуваое на пбврската за защтита на дпверливите ппдатпци спгласнп сп 
Закпнпт и 

- непправданп птсуствп пд три ппследпвателни седници на Спветпт или непправданп 
птсуствп пд вкупнп  пет седници вп текпт на една гпдина. 

(5) Вп слушај на престануваое на мандатпт пред истекпт на рпкпт пд ставпт (3) на пвпј 
шлен, на местптп на разрещенипт шлен на Спветпт се именува другп лице сп мандат дп 
истекпт на мандатпт на разрещенипт шлен на Спветпт. 

Член 8 

Претседателпт и шленпвите на Спветпт се дплжни свпјата рабпта да ја врщат 
прпфесипналнп и на нашин на кпј нема да ја дпведат вп пращаое независнпста и 
сампстпјнпста на Спветпт и вп тие рамки да ги ппшитуваат етишките нпрми на рабптеое, 
пспбенп: 

- рабптните задаши ги врщат спвеснп, струшнп, ефикаснп, уреднп и навременп вп 
спгласнпст сп Уставпт, закпн и ратификувани медунарпдни дпгпвпри;  

- делуваат непристраснп и пбјективнп и без влијанија пд пплитишките партии;  

- не се ракпвпдат пд лишни, делпвни и финансиски интереси;  

- не ги злпупптребуваат пвластуваоата и статуспт щтп гп имаат вп Спветпт; 

- се псппспбуваат струшнп и успврщуваат вп спгласнпст сп пптребите на Спветпт и  

- гп щтитат угледпт на Спветпт.  

IV. НАЧИН НА РАБПТА И ПДЛУЧУВАОЕ НА СПВЕТПТ  

Член 9 

 (1) Спветпт рабпти и пдлушува на седници. 

 (2) Пп правилп, седниците на Спветпт се затвпрени за јавнпст.  

  

Член 10 

 (1) Претседателпт на Спветпт ги свикува, претседава и ракпвпди сп седниците на 
Спветпт.  

 (2) Вп слушај на негпвп птсуствп или спрешенпст, претседателпт на Спветпт сп 
пвластуваое мпже да пвласти шлен на Спветпт да гп заменува.  

(3) Пвластуваоетп пд ставпт (2) на пвпј шлен важи самп за седницата за кпја е даденп. 

 

Член 11 

 (1) Спветпт мпже да дпнесува пдлуки пд негпва надлежнпст дпкплку на седницата се 
присутни мнпзинствптп пд вкупнипт брпј на шленпви. 

 (2) Пдлуките на Спветпт се сметаат за дпнесени дпкплку за истите гласале мнпзинствп 
пд присутните шленпви на седницата, сп тпа щтп претседателпт и шленпвите на Спветпт не 
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мпжат да се впздржат пд гласаое. 

(3) Спветпт мпже да дпнесува пплнпважни пдлуки и сп писменп гласаое пд страна на 
шленпвите на Спветпт врз пснпва на претхпднп дпставен материјал, а ппд ппределени 
услпви и преку аудип-визуелнп и телефпнскп гласаое. 

 (4) Нашинпт и ппстапката за свикуваое на седница, дпставуваое на материјалите, 
пдржуваое на јавна или затвпрена за јавнпст седница, впдеоетп на записник и негпвп 
усвпјуваое, какп и дпнесуваоетп и изврщуваоетп на пдлуките се уредува сп ппсебен 
Делпвник за рабпта на Спветпт. 

Член 12 

(1) Членпвите на Спветпт имаат правп на месешен надпместпк кпј се пбезбедува пд 
средствата на Спветпт утврдени сп гпдищнипт финансиски план. 

(2) Спветпт, за ппределени пращаоа и ппдетални анализи на рабптите пд негпвата 
надлежнпст, мпже да пдлуши да ангажира специјализирани струшни институции и 
ппединци.  

  V. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СПВЕТПТ 

Член 13 

(1) Претседателпт на Спветпт ракпвпди сп Спветпт и гп претставува и застапува пред 
надлежните пргани и институции и другите правни лица и ппединци и изврщува други 
рабпти утврдени сп закпн, пвпј Статут или друг прппис.  

(2) Претседателпт на Спветпт има статус на прпфесипналнп ангажиранп лице за щтп 
прима плата спгласнп сп прпписите за плати на именувани и избрани лица. 

(3) Средствата за плата и дпдатпци на плата на претседателпт се пбезбедуваат пд 
средствата на Спветпт утврдени вп гпдищнипт финансиски план. 

(4) Претседателпт на Спветпт пспбенп ги врщи следните рабпти: 

- ги пптпищува актите щтп ги дпнесува Спветпт и се грижи за нивнп спрпведуваое; 

- предлага дпнесуваое на пдлуки пд надлежнпста на Спветпт и се грижи за нивнптп 
спрпведуваое;  

- ги свикува и впди седниците на Спветпт; 

- ја кппрдиинира рабптата на Спветпт; 

- ја кппрдиинира спрабптката сп Институтпт, вп рамките на свпите надлежнпсти; 

- ги пптпищува дпкументите пд материјалнптп и финансискптп рабптеое на Спветпт 
кпи се вп надлежнпста на Претседателпт; 

- дава инструкции, налпзи, наспки, предлпзи на струшната служба на Спветпт;  

- предлага дпнесуваое на акт за прганизација и систематизација на рабптните места 
вп спгласнпст сп закпн; 

- презема мерки за реализираое на гпдищнипт план за пбука на врабптените; 

- Пдлушува за пращаоа на врабптените пд рабптен пднпс, ппведува ппстапка за 
врабптуваое вп струшнат служба на Спветпт вп спгласнпст сп важешките прпписи и 
гпдищнипт план за врабптуваое на административни службеници, врщи 
расппредуваое и прерасппредуваое на врабптените вп зависнпст пд пптребите на 
струшната служба на Спветпт; 
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- склушува дпгпвпри за ангажираое на надвпрещни струшни лица заради 
пбезбедуваое кпнсултантски и друг вид на струшни услуги за пптребите на 
струшната служба на Спветпт и  

- врщи рабпти кпи ќе му ги дпвери Спветпт и за свпјата рабпта гп известува на 
првата наредна седница, 

- Ракпвпди сп струшната служба.  

VI. СТРУЧНА СЛУЖБА НА СПВЕТПТ 

Член 14 

Административнп-технишките рабпти ппврзани сп рабптеоетп на Спветпт ги врщи 
струшната служба на Спветпт.  

Член 15 

(1) Струшната служба на Спветпт треба да пдгпвара на пптребите и бараоата ппврзани 
сп рабптата на Спветпт и да пвпзмпжи струшнп, квалитетнп, ефикаснп, навременп и 
пдгпвпрнп изврщуваое на рабптите и задашите пд свпјата надлежнпст спгласнп сп 
правилата на прпфесијата и рпкпвите и ппстапките вп спгласнпст сп закпн. 

 (2) Рабптите на струшната служба на Спветпт се уредуваат сп актпт за прганизација и 
систематизација, щтп гп дпнесува Спветпт, вп спгласнпст сп пвпј Статут, закпнските и 
ппдзакпнските прпписи. 

Член 16 

  (1) Врабптените вп Струшната служба на Спветпт кпи врщат рабпти пд 
административна прирпда, имаат статус на административни службеници. 

(2) За пращаоа кпи се пднесуваат на рабптнипт пднпс на врабптените пд ставпт (1)  на 
пвпј шлен, кпи не се уредени сп Закпнпт и сп кплективен дпгпвпр, се применуваат 
пдредбите пд Закпнпт за административните службеници и ппщтите прпписи за 
рабптните пднпси. 

(3) Врабптените вп струшната служба на Спветпт кпи врщат ппмпщнп-технишки рабпти, 
имаат статус на ппмпщнп-технишки перспнал. 

(4) На ппмпщнп-технишкипт перспнал вп струшната служба на Спветпт се применуваат 
ппщтите прпписи за рабптни пднпси. 

Член 17 

 Врабптените вп струшната служба на Спветпт рабптите и рабптните задаши ги врщат 
струшнп, прпфесипналнп и непристраснп. 

 

Член 18 

(1) Средствата за плата и дпдатпци на плата на врабптените вп струшната служба на 
Спветпт се пбезбедуваат пд средствата на Спветпт утврдени вп гпдищнипт финансиски 
план. 

(2) Нашинпт на утврдуваое на пснпвната плата и на дпдатпците на плата на 
врабптените вп струшната служба на Спветпт се уредува сп кплективен дпгпвпр, а 
вреднпста на бпдпт на пснпвната плата ја утврдува Спветпт. 
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VII. СРЕДСТВА ЗА РАБПТА НА СПВЕТПТ 

Член 19 

 Рабптеоетп на Спветпт се финансира пд средствата дпбиени пд: 

- Бучетпт на Република Македпнија; 

- 15% пд вкупнп пстварените прихпди на Институтпт на пвластени ревизпри на 
Република Македпнија вп претхпдната гпдина; 

- надпмест пд издаваое на лиценца за рабпта на друщтва за ревизија, пвластен 
ревизпр-тргпвец ппединец и на пвластен ревизпр и 

- други прихпди пстварени вп текпт на рабптеоетп на Спветпт. 

 VIII. ЗАШТИТА НА ДПВЕРЛИВИ ППДАТПЦИ  

Член 20 

 (1) Спветпт сп ппсебен акт ги уредува класификацијата на инфпрмациите, услпвите, 
критериумите, мерките и активнпстите щтп се преземаат за нивна защтита, правата, 
пбврските и пдгпвпрнпстите на спздавашите и кприсниците на класифицирани 
инфпрмации, медунарпдната размена, какп и другите пращаоа вп врска сп кпристеоетп 
на класифицирани инфпрмации. 

 (2) Претседателпт, шленпвите на Спветпт и врабптените вп струшната служба на 
Спветпт кпи имаат пристап дп ппдатпците и дпкументите пзнашени какп класифицирани 
инфпрмации, пдгпвпрни се за ппстапуваое и шуваое на истите спгласнп Закпнпт за 
класифицирани инфпрмации.  

 IX.  СПРАБПТКА СП ДПМАШНИ И СТРАНСКИ  
  ИНСТИТУЦИИ И АСПЦИЈАЦИИ  

Член 21 

 (1) Вп пстваруваоетп на свпите закпнски утврдени надлежнпсти Спветпт спрабптува сп 
надлежните државни пргани и прганизации, прганите на единиците на лпкалната 
сампуправа, наушни и други јавни устанпви, јавни претпријатија, тргпвски друщтва, 
здруженија на градани и други правни и физишки лица.  

  (2) Спветпт заради унапредуваое и надзпр на квалитетпт на ревизпрските услуги 
спрабптува и сп странски и медунарпдни институции и сппдветни струшни и 
прпфесипнални аспцијации. 

 X. ЈАВНПСТ НА РАБПТАТА  

Член 22 

 (1) Известуваоата и ппдатпците за рабптеоетп на Спветпт на средствата за јавнп 
инфпрмираое и пешатените медиуми ги дава претседателпт на Спветпт или пд негп 
пвластени лица. 

 (2) Јавнпста на рабптата на Спветпт се пбезбедува сп:  

1) пбјавуваое на пдделни пдлуки и правилници вп „Службен весник на Република 
Македпнија“;  
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2) известуваоа за средствата за јавнп инфпрмираое и  

3) веб-страницата на Спветпт. 

 XI. ППШТИ АКТИ НА СПВЕТПТ 

Член 23 

  

 Внатрещната прганизација, управуваоетп и ракпвпдеоетп, ппстапките за дпнесуваое 
на акти, нашинпт и услпвите за врабптуваое вп Спветпт, какп и други пращаоа пд 
знашеоетп за рабптеоетп на Спветпт се уредуваат сп ппщти акти на Спветпт.  

 XII. ИЗМЕНУВАОЕ, ДПППЛНУВАОЕ И ТПЛКУВАОЕ НА СТАТУТПТ  

Член 24 

 (1) Измените и дппплнуваоата на пвпј Статутпт ги врщи Спветпт на нашин и ппстапка 
прппищана какп и за негпвптп дпнесуваое.  

 (2)Тплкуваое на Статутпт дава Спветпт. 

 XII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ  
Член 25 

 
Пдредбите пд шленпвите 16 и 18 на пвпј Статут, ќе птппшнат да се применуваат сп 

птппшнуваоетп на примената на Закпнпт за административни службеници (“Службен 
весник на Република Македпнија” бр. 27/14). 

Член 26 

Сите ппщти акти на Спветпт ќе се успгласат сп пдредбите на пвпј Статут вп рпк пд 60 
дена пд денпт на негпвптп влегуваое вп сила. 

 

Член 27 

Сп денпт на влегуваоетп вп сила на пвпј Статут, престанува да важи Статутпт на 
Спветпт за унапредуваое и надзпр на ревизијата на Република Македпнија бр. 03-21/1 
пд 13.03.2012 гпдина.  

Член 28 

 Пвпј Статут влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп на веб страницата на Спветпт, а 
ќе се пбјави пп дпбиваоетп на спгласнпст пд Владата на Република Македпнија. 

 

Брпј ___________ 

Скппје, ____________гпдина  

   

СПВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАОЕ И НАДЗПР 
НА РЕВИЗИЈАТА НА РМ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Споа Делпва – Стпјанпва 

 

 


