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ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ 

НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

 

Наслов: Собрание на Здружението на внатрешни ревизори на  Република 

Северна Македонија 

Датум и време: 21.01.2022 година, 15 ч. 

Претседавач со 

собранието: 

Билјана Секуловска 

Достава и пристап до 

записникот: 

До сите членови на Здружението на внатрешни ревизори на 

Македонија објавено на веб сајтот 

Дополнително 

доставени материјали: 

- Дневен ред на Собранието 

- Усвојување на Записникот од претходната Седница 

- Избор на нов член на УО 

Материјалите беа доставени на веб сајтот на ЗВРРСМ  

www.aiam.org.mk 

Присутни членови: 
7 членови 

Записничар 
Билјана Секуловска 

 

 

На ден 21.01.2022 година се одржа Собрание на Здружението на внатрешните ревизори 

на Република Северна Македонија на електронската платформа zoom. 

Бидејќи кворумот за работа на Собранието се обезбедува со присуство на 50% плус еден 

член од вкупниот број на членови, а на ова Собрание бројот на членови беше под 50%, седницата 

се одложи половина час, онака како што е пропишано во Статутот и потоа започна на истото 

место и со истиот Дневен ред.  

Седницата ја отвoри и ја водеше Претседателот на ЗВРРСМ  Билјана Секуловска. Таа 

воедно беше и записничар и одговорна за изготвување на записникот. 

На седницата присуствуваа 7 членови на ЗВРРСМ кои едногласно го прифатија 

предложениот Дневен ред.  

Следните точки, во рамките на Дневниот ред беа предмет на дискусија на Годишното 

Собрание на ЗВРРСМ:   
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1.Усвојување на записникот од претходната седница на Собранието 

 

Записникот од претходната седница на Собранието беше ставен за  усвојување.  

Записникот беше едногласно усвоен од сите присутни членови на Собранието. 

 

2. Избор на член на УО  

 

Билјана Секуловска ги информираше членовите дека Сашо Мицков даде оставка од член на УО 

заради приватни причини и на негово место треба да се избере нов член на УО.  

За таа цел беше формирана номинациона комисија од следниве членови: Наталија Михајлоска, 

Лирим Амити и Горан Дамевски. Беше пријавен еден член за УО Билјана Чочовска. 

Номинационата комисија се изјасни дека Билјана Чочовска ги задоволува условите да се пријави 

за член на УО и одпочна гласањето. Сите 7 присутни членови се изјаснаа ЗА.  

Билјана Чочовска беше изгласана за член на УО со мандат од 4 години започнувајќи од 

21.01.2022 до 21.01.2026 година.  

 

Бидејќи беа исцрпени сите точки од Дневниот ред, Претседавачот ја затвори седницата.  

 

Претседавач и записничар на Собранието: 

 

Билјана Секуловска ____________________ 

 

 

21.01.2022 Скопје                                                                              


