
Врз основа на член 18 став (7) од Законот за вршење на сметководствени работи 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 

23/16 и 190/16 ) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО 

РЕГИСТАРОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ 

СМЕТКОВОДИТЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во 

Регистарот на сметководители и Регистарот на овластени сметководители. 

Член 2

Барањето за  упис  во  Регистарот  на  сметководители  се  поднесува на образец  – 

„Барање за  упис во Регистарот на сметководители“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој 

е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за  упис  во Регистарот  на  овластени  сметководители  се  поднесува на 

образец – „Барање за  упис во Регистарот на овластени сметководители“, во А-4 

формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 

кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со  денот  на  влегувањето  во  сила  на  овој  правилник,  престанува  да  важи 

Правилникот  за  формата  и  содржината  на  барањето  за  упис  во Регистарот  на 

трговци  поединци-сметководители,  Регистарот  на  трговци  поединци-овластени 

сметководители и Регистарот на друштва за вршење на сметководствени работи 

(„Службен весник на Република Македонија” број 127/12 и 60/14).

Член 5

Овој  правилник  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето  во 

“Службен весник на Република Македонија”. 
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   ПРИЛОГ  1

ДО 

ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И 

ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Б А Р А Њ Е

за упис во    Регистарот на сметководители 

Од_______________________________________________________________________________
(име, име на еден од родителите, презиме)

__________________________________________________________________________________
(адреса и живеалиште на подносителот на барањето)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(телефон и е-пошта на подносителот на барањето)

вработен во ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам  Институтот  на  сметководители  и  овластени  сметководители  на 

Република Македонија да изврши упис во Регистарот на сметководители согласно 

член 18 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум                                                                   Подносител на барањето

    

        ______________________                                                            ______________________    



                                            ПРИЛОГ  2

ДО 

ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И 

ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Б А Р А Њ Е

за упис во    Регистарот на овластени сметководители 

Од_______________________________________________________________________________
(име, име на еден од родителите, презиме)

__________________________________________________________________________________
(адреса и живеалиште на подносителот на барањето)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(телефон и е-пошта на подносителот на барањето)

вработен во ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам  Институтот  на  сметководители  и  овластени  сметководители  на 

Република  Македонија  да  изврши  упис  во  Регистарот  на  овластени 

сметководители  согласно  член  18  од  Законот  за  вршење  на  сметководствени 

работи.

 

Место и датум                                                                   Подносител на барањето

    

        ______________________                                                            ______________________    


