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ЧЛЕНОВИТЕ НА СOБРАНИЕТО НА ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(ПРЕТСТАВНИЦИ НА ПОДРУЖНИЦИТЕ НА ИНСТИТУТОТ)

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за вршење на сметководствени работи (Службен
весник на Република Македонија бр.95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и
190/16) и член 20 став 4 и 21 став 1 од Статутот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија, се свикува седница на Институтот
на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.
Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 17.05.2019 година (петок) со
почеток во 11,00 часот во хотел Александар Палас Скопје
За седницата го предлагам следниот:
ДН ЕВЕН РЕД
1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Институтот за 2017
и 2018 година;
2. Разгледување и усвојување на годишната сметка со ревизорски извештаи за
2017 и 2018 година ;
3. Разно
Управен одбор,
Институт на
сметководители и
овластени сметководители

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Институтот на сметководители и овластени сметководители (Институт), согласно
Законот за вршење на сметководствени работи и Статутот на Инстутот, е должен
преку своите овластени лица да свика редовно собрание кое се состанува еднаш
годишно и тоа најдоцна до 31 Март.
Сепак, а со оглед на сегашната ситуација во која се наоѓа Инстиутот, односно фактот
дека Претстедателот на Институтот е во оставка повеќе од 1 (една) година, и се уште
не е именуван нов Претседател, како и фактот дека надлежното Министерство за
Финансии има поднесено до Владата на Република Северна Македонија нов предлог
закон за вршење на сметководствените работи, членовите на Управниот Одбор
заедно со претседателот во оставка, по пат на оваа Одлука ги повикуваат надлежните
претставници од ресорното Министерство за Финанси да присуствуваат на редовното
годишно Собрание поради следниве причини:







Министерството за Финансии како регулаторен орган на Инситутот, во смисла
на одредбите од Законот за вршење на сметководствени, треба да биде
запознает сите точки на дневен ред, посебно со извештаите за работи и
годишната сметка, а со оглед дека е во постапка на донесување на нов Закон за
вршење на сметководствени работи;
Претседателот на Институтот е во оставка повеќе од една година, па истиот
заедно со членовите на Управнитот Одбор во цел изминат период се соочуваат
со низа неправилности во работењето од страна на други органи во рамнките
на Инситутот, со кои на истите им е оневозможено навремено да ги вршат
своите секојдневни работи и законски обврски, за што Веќе Министерство за
Финанси и пошироката јавност се запознаети.
Претседателот во оставка со членовите на Управнииот Одбор, имаат потреба
на ова годишно собрание да присуствуваат претставници на Министерството
за Финансии, со цел истите да се запознаат со текот на работа на Институтот,
за да нема никакви недоразбирања и нејаснотии од било каква природа
поврзана со работата на Инситутот и органите во рамките на истиот.

Сметаме, дека оваа покана за свикување на годишното Собрание, сите претставници на
подружниците и претставниците на Министерството за Финансии ќе ја разберат во
добра волја, односно сите инволвирани органи, посебно Министерството за Финансии
да бидат запознаети со точките на дневен ред, со цел на еден јасен и транспаретен начин
да се донесат и усвојат сите точки на дневниот ред, без притоа на било кој начин
претседателот во оставка или членовите на управниот одбор да бидат повикани за било
каква одговорност, ако на тоа собраните на присуствуваат повиканите во оваа покана.

