
 

 

 

 
 

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:  12.12.2022 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  

Доставени 
материјали:  

Материјалите беа доставени на веб сајтот на ЗВРРСМ  
www.aiam.org.mk  

Присутни 
членови:  

7 членови  

Записничар  Билјана Чочовска 
 

 
На ден 12.12.2022 година во 15ч се одржа Собрание на Здружението на внатрешните 
ревизори на Република Северна Македонија во просториите на Економскиот факултет 
во Скопје.  

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, 
Записничар беше Билјана Чочовска. 

На седницата присуствуваа 42 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: 

 

 

 

 

1. Усвојување на Записникот од претходното Собрание 

2. Извештај за работењето на ЗВВРСМ 
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3. План на активности 

4. Предлог Буџет 2023 

5. Избор на Членови на Управен Одбор 

6. Разно 

 

Дискусии по точките на дневниот ред: 

 

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. Извештај за работењето на ЗВРРСМ 
Претседателот на ЗВРРСМ Билјана Секуловска, детално го образложи Извештајот за 
работењето на ЗВРРСМ за периодот 2022 година. Подетално беа образложени и 
дискутирани следните точки од Извештајот: 
 
- Поради над 10 годишно членство во IIA Global, Инстутут ЗВРРСМ се стекна со 

статус сребрена подружница. Претседателот истакна за глобалното ребрендирање 
и примената на новото лого од страна на ЗВРРСМ согласно насоките од IIA Global.  
Се разви дискусија за правниот статус на Здружението дали може да се 
пререгистрира во Институт, на што претседателот и останатите членови 
образложија дека поради правната регулатива за регистрација на правни лица во 
Р.Македонија, најсоодветна за овој тип на друштво е регистрацијата како 
Здружение. 
 

- Истакнато беше функционирањето на комисиите: 
Комисија за тренинг и обуки;  
Комисија за номинација;  
Комисија за односи со јавност, маркетинг – којашто функционира со едно лице од 
надвор кое е ангажирано со договор на дело.  
Други комисии се формираат по потреба. 
 

- Во врска со обуките – претседателот информираше дека Здружението 
организираше и овозможи 40 часови континуирана обука на своите членови. Се 
разви дискусија за формата за одржување при што повеќето од присутните членови 
побараа да се разгледаат можностите за комбинирано одржување на обуки со 
физичко присуство и онлјан. 
 

- Меѓународна соработка: 
Билјана Секуловска, информираше за реализираните настани и посети за 
меѓународна соработка во текот на 2022г: 
- Посета на Global Council во Вашингтон, САД  - фокус на промена на 

стандардите за 2024год. 
- Посета и претставник предавач на конференцијата во Србија – Пане Илиев.   
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Искажана беше благодарност и задоволството од Здружението на внатрешните 
ревизори во Србија за учеството на предавачот Пане Илиев од нашето 
Здружение. Во контекст на обуките истакнато беше дека има зголемен интерес 
и дека се бараат предавачи за конференциите во регионот, со што има 
охрабрување секој што би сакал да предава да се обрати во Институтот за 
истото.   

- Посетата на ECIIA во Брисел не се оствари поради намалување на трошоците 
и одржувањето на конференцијата. 

- Претседателот истакна дека со цел зајакнување и продлабочување на 
регионалната меѓународна соработка, за 2023 има договор со Здруженијата од 
Југоисточна Европа – South East Leaders да се одржи семинар во Охрид со 
преставниците на Здруженијата од  овие земји. Домаќин на овој настан ќе биде 
ЗВРРСМ. 

- Во врска со конференцијата Audit Climate Change истата се одржa во декември 
2022, на која присуствуваа околу 100 луѓе и дополнително онлајн. 

 
- Активности и обуки во 2022год. Претседателот детално ги наведе сите одржани 

обуки и информираше за соработката со ИОРРМ за одржување на зедничка обука 
Conflict Resolution.  

 

- Меѓу останатите активности е и унифицирањето на web страната по насоки на IIA 
Global, за што искажана беше благодарност до Сашо Мицков, за укажаната помош 
и поддршка во спроведување и одржување на веб страната на Здружението. 
 

- Во однос на законската регулатива истакнато беше дека нема промени. 
Претседателот информираше дека испратен е допис до Министерството за 
финансии за препознавање на ЗВРРСМ во регулативата и за вклучување на 
сертфикатот CIA во дефиницијата за овластен ревизор. 

 
- Дополнително се дискутираше за воведување на активноста за давање на 

надворешна независна квалитативната проценка на функцијата внатрешна 
ревизија QAIP од страна на ЗВРССМ – но за истото потребно е одборение од IIA 
Global. Истото е дискутирано и се чека одговор од IIA Global. Претседателот 
информираше за потенцијална соработка со Здружението од Србија за вршење на 
квалитативна проценка поради одржување на поголема независност. 

 

- Претседателот истакна за заложбите на Здружението за организирање 
понтамошни обуки за добивање на CIA сертификатот. 

 
После деталните образложенија и дискусии, Извештајот беше едногласно усвоен од 
сите присутни членови на Собранието.  
 
 
 

 
3. План на Активности  
Претседателот на ЗВРРСМ Билјана Секуловска, го презентираше Планот на 
Активности и ја истакната потребата за зајакнување на членството со млади кадри. 
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Истакнато беше и се разви дискусија како да се зајакне членството со млади кадри 
бидејќи е намален интересот за зачленување на млади кадри. Истакната беше 
соработката со Економски Факултет – Скопје, како и предлози од членовите за 
соработка со Министерство за финансии и зголемување на соработката со медиумите 
со цел зајакнување на маркетингот на Здружението. 
Планот на активности  беше едногласно усвоен од сите присутни членови на 
Собранието.  
 

4. Предлог Буџет за 2023година  
Претседателот на ЗВРРСМ Билјана Секуловска, го презентираше предлог Буџетот за 
2023година. Детално беа образложени и дискутирани сите точки од Буџетот, со 
посебен осврт на следното: 
-Образложени беа приходите од членарини и дека за членство над 5 члена од иста 
институција има попуст. 
- За студенти членарина е 1200 денари. Повторно беше образложен проблемот за 
намален интерес и потребата за зајканување на членството со млад кадар и дадени 
беа предлози за анагажирање на студентите со што би се зголемила мотивацијата за 
зачленување. Исто така имаше предлози за склучување договор со факултетите за 
препорачување студенти (пример соработката на  PWC со Економски факултет). 
- Во врска со приходите од обуки – 5500 денари, истакнато беше дека поради 
трошоците и типот на организацијата, не можеме да си дозволиме пониска цена како 
ИОРРМ. 
- Претседателот информираше за предлог во 2023година да се одржат 2 работилници 
во соработка со ИОРРМ. 
- Во однос на образложенијата за трошоците, дополнителни дискусии се развија во 
врска со трошоците за печатарски услуги – поради печатење на сертификатите во боја 
во хартиена форма за сите учесници на обуките и конференциите. Даден беше предлог 
сертификатите да се изготвуваат и да се достават во електронска форма. Овој предлог 
беше едногласно поддржан и усвоен од присутните членови. 
- Понатаму престедателот даде детално образложение и дискусија за другите трошоци. 
  
Предлог Буџетот за 2023 година, беше едногласно усвоен од сите присутни членови 
на Собранието.  
 

5. Избор на Членови на Управен Одбор 
Поради истекот на мандатот во наредниот период на 4 од 7 членови на Управниот 
Одбор истакната беше потребата за (ре)избор на нови членови на УО. Согласно 
Статутот, Здружението има можност за максимален број од девет члена на УО. Со тоа, 
максимален број на отворени места за избор на членови на УО беше 6 (шест члена).  
За таа цел беше доставен оглас за пријавување на заинтересирани кандидати за 
членови на УО.   
За изборот на членови на УО беше формирана Номинациона комисија составена од 
следниве членови: Горан Дамевски, Пане Илиев и Билјана Чочовска.  
Беа пријавени 8 кандидати за кои Номинационата комисија констатира дека ги 
задоволуваат условите да се пријават за член на УО и отпочна гласањето. 
Гласањето беше анонимно со изјаснување на гласачки ливчиња од секој присутен член 
на Собранието. Секој член имаше можност да гласа за максимум 6 кандидати од 
пријавените (колку што има макс.отворени места за членови на УО)  
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Од пријавените 8 кандидати избрани беа првите 6 кандидати со максимален број на 
гласови за членови на УО со што се пополни максималниот број на девет членови на 
УО согласно Статутот на Здружението. 
 
Резултати од гласањето: 
 

Реден број  Кандидат за член на УО Вкупно број на гласови 

1 СЕКУЛОВСКА БИЛЈАНА 40 

2 ПАУНОВСКА ПЕТРОСКА ВЕСНА 37 

3 ЈАНЕСКА БИЛЈАНА 36 

4 МИХАЈЛОСКА НАТАЛИЈА 31 

5 АМИТИ ЛИРИМ 27 

6 ОМЕРИ ВАЛОН 24 

7 АБДУРАИМИ МИЛАИМ 4 

8 ФЕРАТИ ИСАК 3 

 
За членови на УО беа реизбрани Билјана Секуловска, Наталија Михајлоска, Лирим 
Амити и за нови членови на УО беа избрани Весна Пауновска Петроска, Билјана 
Јанеска и Валон Омери. Членовите на УО се со мандат од 4 години започнувајќи од 
12.12.2022 до 12.12.2026 година.  
 
 
6. Разно 
 - Од страна на членовите на Собранието донесена е Одлука – Сертификатите од 
одржаните обуки и конференции да се изготват и да се достават во електронска 
форма. 
- Истакната беше потребата за ажурирање на емаил адресите за пристап на 
членовите до страната на IIA Global. 
 
 
 
 
 
 
Бидејќи беа исцрпени сите точки од Дневниот ред, Претседавачот ја затвори 
седницата.  
Претседавач на Собранието:  
Билјана Секуловска ____________________  
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Записничар на Собранието  
Билјана Чочовска ____________________  
 
 

12.12.2022 Скопје 


