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ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Врз основа на член 9 точка 6  и член 17 од Законот за државната ревизија („Службен 
весник на РМ“ бр. 66/10, 145/10, 12/14 и 43/14), главниот државен ревизор донесе

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕ 

ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Со оваа програма се пропишуваат предметите, прописите и литературата според кои 
се  полага испит за стекнување на звање овластен државен ревизор.

2. Програмата за полагање стручен испит за стекнување на звање овластен државен 
ревизор се состои од:

I. МЕТОДОЛОГИЈА НА РЕВИЗИЈАТА

1. Поим, улога и значење на ревизијата и ревизорската професија во современите 
економии

2. Ревизорски стандарди
2.1. Неопходност од професионално регулирање на ревизорската професија
2.2. Улогата на професионалните асоцијации и тела во професионалното регулирање на 

ревизорската професија
2.3. Меѓународни стандарди за ревизија (МСР 220, МСР 230, МСР 240, МСР 250, МСР 

260, МСР 300, МСР 315, МСР 320, МСР 330, МСР 500, МСР 501, МСР 505, МСР 510, 
МСР 520, МСР 530, МСР 540, МСР 570, МСР 700, МСР 705, МСР 706, МСР 710)

2.4. Ревизорски стандарди на Меѓународната организација на врховните ревизорски 
институции (INTOSAI)

2.5. Меѓународни стандарди за професионално спроведување на интерната ревизија

3. Професионална одговорност на ревизорите
3.1. Професионална одговорност на ревизорот во откривањето на измами и грешки
3.2. Професионалниот скептицизам на ревизорите во ревизорска професија

4. Планирање на процесот на ревизија и видови на ревизорски тестови
4.1. Прецизирање на условите од ревизорскиот ангажман
4.2. Клучни чекори од процесот на планирање на ревизорскиот ангажман
4.3. Разгледување на работата на интерните ревизори
4.4. Разгледување на потребата од ангажирање на експерти
4.5. Разгледување на потребата од ангажирање на други ревизори
4.6. Сочинување на план и програма за ревизорскиот ангажман

5. Концепти на ревизијата
5.1. Концепт на материјалност
5.2. Концепт на ризик во ревизијата
5.3. Ревизорски пристап (системски базиран пристап и директен пристап на тестирање)
5.4. Меѓусебна поврзаност на концептите на материјалност и ризикот во ревизија
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6. Внатрешна/интерна контрола
6.1. Концепт на внатрешна/интерна контрола
6.2. Видови и карактеристики и ограничувања на внатрешната/интерната контрола
6.3. Елементи на внатрешната/интерната контрола
6.4. Концепт на јавна внатрешна финансиска контрола (PIFC)
6.5. Фази во постапките за оцена и вреднување на внатрешните/интерните контроли

7. Извршување на ревизијата
7.1. Ревизорски доказ
7.2. Видови на ревизорски тестови
7.3. Документација од ревизорски активности
7.4. Контрола и осигурување на квалитет
7.5. Измами и грешки

8. Користење на методата на примерок во ревизијата
8.1. Статистичка и не статистичка метода на примерок
8.2. Одредување на примерок
8.3. Техники за избор на примерок на ревизија
8.4. Ризик од користење на примерок во тестовите на контролите
8.5. Селектирање на примерок за тестирање на контролите и оценката на добиените 

резултати
8.6. Ризик од користење на примерок во деталните тестови
8.7. Планирање на примерок за деталните тестирања
8.8. Селектирање на примерок за деталните тестирања и оценка на добиените резултати

9. Известување – форма и содржина на ревизорскиот извештај

10. Ревизија на успешност

II. ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

1. Правилник за водење на сметководство
1.1. МСС 1 - Презентирање на финансиски извештаи 
1.2. МСС 2 - Залихи 
1.3. МСС 7 - Извештаи за парични текови 
1.4. МСС 8 - Сметководствените политики, промени на сметководствени проценки и 

грешки
1.5. МСС 11 – Договори за изградба 
1.6. МСС 12 - Даноци на добивка 
1.7. МСС 16 - Недвижности, постројки, опрема 
1.8. МСС 17 - Наеми 
1.9. МСС 18 - Приходи 
1.10. МСС 20 - Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна 

помош
1.11. МСС 21 - Ефекти од промени на девизни курсеви
1.12. МСС 32 и МСС 39 Финансиски инструменти, презентирање, признавање и мерење 
1.13. МСС 36 – Обезвреднување на средства 
1.14. МСС 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства 
1.15. МСС 38 - Нематеријални средства 
1.16. МСС 40 – Вложувања во недвижности 
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III. ОСНОВИ НА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈА

1. Основи на информатичка технологија
2. ИТ ревизија
3. Видови на ИТ ревизија

IV. КОДЕКС НА ЕТИКА НА ДРЖАВНИТЕ РЕВИЗОРИ

V. УСТАВНО УРЕДУВАЊЕ И РЕГУЛАТИВА

1. Уставно уредување
1.1. Устав на Република Македонија

2. Законска регулатива  
2.1. Закон за државната ревизија
2.2. Закон за организација и работа на органите на државната управа
2.3. Закон за државните службеници
2.4. Закон за јавните службеници
2.5. Закон за исплата на платите во РМ
2.6. Закон за работни односи
2.7. Закон за јавни набавки
2.8. Закон за облигациони односи (основи на облигационите односи, склучување на 

договор, неважност на договор, раскинување на договор, друг начин на престанување на 
обврските)

2.9. Даночен систем (персонален данок, данок на добивка, данок на додадена вредност

3. Сметководство на буџетите, буџетските корисници, фондовите, единиците на 
локалната самоуправа:

3.1. Правилник за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот 
сектор на готовинска основа – Финансиско известување според сметководство на 
готовинска основа

3.2. Закон за буџетите
3.3. Закон за сметководство за буџетите и буџетските корисници
3.4. Правилник за сметководство за буџетите и буџетските корисници
3.5. Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа
3.6. Закон за користење и располагање со стварите на државните органи
3.7. Закон за извршување на буџет за тековната година

4. Сметководство на јавните претпријатија и други субјекти каде државата има 
доминантна сопственост (јавни претпријатија и друштва во кои државата има доминантна 
сопственост)

1.1. Закон за трговски друштва (Општи одредби, трговски книги, годишно сметки, 
финансиски извештаи)

1.2. Закон за јавни претпријатија
1.3. Правилник за начинот и роковите за вршење попис на средствата и изворите на 

средствата и усогласување на сметководствената со фактичката состојба
3. Литературата за подготовка за полагање на стручен испит за стекнување на звање 

овластен државен ревизор е дадена во Прилог, што е составен дел на оваа програма
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4. Со денот на влегување во сила на оваа програма престанува да важи Програмата за 
полагање на испит за стекнување на звање овластен државен ревизор бр. 01-965/2 од 21 
декември 2012 година.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.

Бр. 04-569/1
15 јули 2014 година Главен државен ревизор,

Скопје м-р Тања Таневска, с.р.

ПРИЛОГ
ЛИТЕРАТУРА 

I. ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Меѓународни стандарди за ревизија (IFAK)  („Службен весник на РМ“ бр.79/10);
2. Правилник за ревизорски стандарди за државната ревизија („Службен весник на РМ“ 

бр.56/98);
3. Прирачник за државната ревизија – финансиска ревизија;
4. Прирачник за ревизија на успешност;
5. Правилник за водење на сметководство („Службен весник на РМ“ бр.159/09, 164/10, 

107/11);
6. Правилник за примена на меѓународните сметководствени стандарди за јавниот 

сектор на готовинска основа („Службен весник на РМ“ бр.116/05);
7. Европски упатства за примена на ревизорските стандарди на ИНТОСАИ;
8. Кодекс на етика на ИНТОСАИ;
9. Ревизија, 2011 година, д-р. Зорица Божиновска Лазаревска, издание на УКИМ – 

Економски факултет;
10. Стандарди за внатрешна контрола во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ 

бр.147/10).

II. РЕГУЛАТИВА
1. Устав на Република Македонија;
2. Закон за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник 

на РМ“ бр. 58/00..........51/11);
3. Закон за  користење и располагање со стварите на државните органи („Службен 

весник на РМ“ бр. 8/05..........166/12);
4. Закон за државните службеници („Службен весник на РМ“ бр.59/00..........82/13);
5. Закон за работни односи („Службен весник на РМ“ бр.62/05......187/13);
6. Закон за исплата на плати во РМ („Службен весник на РМ“ бр.70/94...........170/13);
7. Закон за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр.80/93.....13/14);
8. Закон за данок на добивка(„Службен весник на РМ“ бр.80/93........... 13/14);
9. Закон за данок на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр.44/99......12/14);
10. Закон за даноците на имот(„Службен весник на РМ“ бр.61/04...........188/13);
11. Закон за сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на 

РМ“ бр. 61/02..........24/11);
12. Правилник за сметководство на буџети и буџетски корисници(„Службен весник на 

РМ“ бр. 28/03...........101/13);
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13. Упатство за начинот на трезорско работење („Службен весник на РМ“ 
бр.161/09...........183/13);

14. Закон за сметководство на непрофитни организации („Службен весник на РМ“ 
бр.24/03 и 17/11);

15. Закон за буџетите(„Службен весник на РМ“ бр.64/05...........171/12);
16. Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр. 61/04...........47/11);
17. Закон за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04...........41/14);
18. Закон за облигационите односи („Службен весник на РМ“ бр.18/01......161/09);
19. Закон за државната ревизија („Службен весник на РМ“ бр.66/10 ....... 43/14) ;
20. Закон за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07...........43/14);
21. Закон за јавна внатрешна финансиска контрола(„Службен весник на РМ“ бр.188/13).


