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ВОВЕД 
 
1. Професионалните стандарди и упатства се од суштинско значење за веродостојноста, 

квалитетот и професионалноста на ревизијата на јавниот сектор. Меѓународните стандарди 

на Врховните ревизорски институции (ISSAIs) подготвени од страна на Меѓународната 

организација на Врховни ревизорски институции (INTOSAI) имаат за цел да промовираат 

независна и ефективна ревизија и да дадат поддршка на членовите на INTOSAI во развојот 

на нивниот професионален пристап, во согласност со нивните мандати и националните 

закони и прописи. 

 

2. ISSAI 100 – Основни принципи на ревизијата на јавниот сектор, дава општ приказ на 

основните принципи за ревизија во јавниот сектор и подетално ја утврдува надлежноста на 

ISSAI-те.  

ISSAI 300 – Основни принципи на ревизијата на успешност, се надоврзува и подлабоко ги 

разработува основните принципи од ISSAI 100 согласно специфичниот контекст на 

ревизијата на успешност.  

ISSAI 300 треба да се чита и толкува заедно со ISSAI 100, кој е исто така применлив и за 

ревизија на успешност. 

3. ISSAI 300 – Основни принципи на ревизијата на успешност се состои од три делови. 

 Првиот дел ја дефинира рамката за вршење ревизија на успешност и дава упатување 

на други релевантни ISSAI. 

 Вториот дел ги опфаќа општите принципи за вршење ревизија на успешност кои 

ревизорот треба да ги земе во предвид пред започнувањето и во текот на процесот 

на ревизија. 

 Третиот дел ги содржи принципите од значење за главните фази на самиот процес на 

ревизија. Секој принцип е проследен со кратко објаснување.   
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ЦЕЛ И НАДЛЕЖНОСТ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА РЕВИЗИЈАТА НА 
УСПЕШНОСТ 

 
4. Овој документ има за цел да воспостави унифицирано толкување на карактерот на 

ревизијата на успешност, вклучувајќи ги принципите кои треба да се применуваат за 

постигнување на висок стандард на ревизијата. 

Членовите на INTOSAI се охрабруваат да развиваат или донесуваат меродавни стандарди 

во согласност со ISSAI 100 и 300, земајќи ги во предвид насоките за ревизија на успешност 

на INTOSAI. Комплетот ISSAI 3000 обезбедува општа рамка за вршење ревизија на 

успешност, која заедно со општите насоки за спроведување на ревизијата, служат како 

основа за помош на ВРИ при развивањето на нивните национални стандарди. 

 
5. Стандардите за ревизија на успешност треба да ја одразуваат потребата од флексибилност 

во осмислувањето на поединечните ревизии, со цел ревизорите да бидат отворени и 

креативни во нивната работа и за да се осигури професионално расудување во сите фази 

на процесот на ревизија.  

 

6. INTOSAI разбира и прифаќа дека ВРИ имаат контрастни мандати и работат под различни 

услови. Поради различната позиција и структурно организирање на ВРИ, сите стандарди за 

ревизија или упатства не може да бидат применливи на сите аспекти од нивната работа. 

Затоа ВРИ имаат можност да развиваат меродавни стандарди кои, или се засноваат на 

Основните принципи за вршење на ревизија на успешност или се усогласени со истите. 

Доколку ВРИ одлучи да развива свои стандарди врз основа на Основните принципи, тогаш 

тие стандарди треба да соодветствуваат со Принципите во сите применливи и релевантни 

аспекти. 

 

7. Онаму каде ревизорските стандарди на ВРИ се засноваат на или се во согласност со 

Основните принципи за ревизија на успешност, упатувањето на истите може да се врши на 

следниот начин: 

 

... Ја извршивме ревизијата [-ите] во согласност со [стандарди], кои се базираат на [или 

се во согласност со] Основните принципи за ревизија на успешност на Меѓународните 

стандарди на Врховните ревизорски институции. 

 

ВРИ може да го вклучи упатувањето во ревизорскиот извештај или да го изрази во поопшта 

форма, покривајќи низа одредени ревизорски ангажмани. 

 

8. ВРИ може да одлучи да ги усвои Упатствата за ревизија на успешност (ISSAIs 3000-3999) 

како надлежни стандарди за нејзиното работење. Доколку ВРИ одлучи да ги усвои овие 

Упатства, истите мора да се почитуваат во сите релевантни аспекти. Во тој случај 

упатувањето може да се врши на следниот начин: 

 

... Ја извршивме ревизијата [-ите] [на успешност] во согласност со Меѓународните 

стандарди на Врховните ревизорски институции [за ревизија на успешност]. 
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РАМКА ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ 

 

Дефиниција за ревизија на успешност 
 

9. Спроведувана од страна на ВРИ, ревизијата на успешност претставува независна, 

објективна и сигурна проверка со која се утврдува дали владините институции, системи, 

процеси, програми, активности или организации функционираат во согласност со 

принципите на економичност, ефикасност и ефективност, и дали има простор за 

подобрување. 

 

10. Ревизијата на успешност има за цел да обезбеди нови информации, анализи или 

согледувања и, каде што е соодветно, препораки за подобрување. Ревизиите на успешност 

обезбедуваат нови информации, согледувања или вредност преку: 

 

 нови аналитички согледувања (поширока или подлабока анализа или нови перспективи); 

 подобрена достапност на постоечките информации за различни засегнати страни; 

 донесување независно и меродавно гледиште или заклучок, врз основа на ревизорски 

докази; 

 давање препораки врз основа на анализа на наодите од ревизијата. 

 

Економичност, ефикасност и ефективност 
 

11. Принципите на економичност, ефикасност и ефективност може да се дефинираат на 

следниов начин:  

 

 Принципот на економичност значи минимизирање на трошоците за ресурсите. 

Ресурсите кои се користат треба да бидат навремено достапни, во соодветна количина и 

со соодветен квалитет, и по најдобра цена. 

 Принципот на ефикасност значи најдобро искористување на расположливите ресурси. 

Овој принцип се однесува на односот меѓу користените ресурси и добиените резултати 

во смисла на квантитет, квалитет и времетраење.  

 Принципот на ефективност се однесува на исполнување на поставените цели и 

постигнување на планираните резултати. 

Ревизиите на успешност често вклучуваат анализа на неопходните условите кои треба да 

се обезбедат како поткрепа на принципите на економичност, ефикасност и ефективност. 

Овие услови подразбираат добра пракса во управувањето и процедури за обезбедување 

правилна и навремена испорака на услуги. Каде што е соодветно, треба да се земе во 

предвид и влијанието на регулаторната или институционалната рамка за работењето на 

субјектот на ревизија.  
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Цели на ревизијата на успешност 
 

12. Главната цел на ревизијата на успешност е конструктивно промовирање на економично, 

ефективно и ефикасно управување. Исто така, ревизијата на успешност придонесува за 

подобрување на отчетноста и транспарентноста. 
 

Ревизијата на успешност ја унапредува отчетноста преку помагање на оние кои се 

задолжени за управување и надзор, да го подобрат работењето. Истото се врши преку 

проверка за утврдување дали законодавната или извршната власт ефикасно и ефективно ги 

подготвува и спроведува одлуките, и дали даночните обврзници или граѓаните ја добиле 

вредноста за парите. Ревизијата на успешност не ги доведува во прашање намерите и 

одлуките на законодавната власт, туку проверува дали било какви недостатоци во законите 

и прописите или во нивниот начин на имплементација, спречуваат постигнување на 

одредени цели. Ревизијата на успешност се фокусира на области кои можат да обезбедат 

додадена вредност за граѓаните и кои имаат најголем потенцијал за подобрување. 

Ревизијата на успешност обезбедува конструктивни иницијативи за преземање соодветни 

мерки од страна на одговорните лица.  

 

Ревизијата на успешност ја промовира транспарентноста преку обезбедување увид во 

управувањето и резултатите на различните владини активности, за парламентот, даночните 

обврзници и другите извори на финансирање, за оние кои се директно засегнати од 

владините политики, како и за медиумите. На тој начин ревизијата на успешност директно 

дава свој придонес во обезбедувањето корисни информации за граѓаните, а истовремено 

служи и како основа за учење и подобрување. Во ревизијата на успешност, ВРИ имаат 

слобода да одлучуваат, во рамките на својот мандат, што, кога и како да се ревидира, и не 

треба да бидат спречени да ги објавуваат своите наоди. 

 

Применливост на ISSAI 300 

 
13. Основните принципи на ревизијата на успешност обезбедуваат основа за усвојување или 

развој на стандарди од страна на ВРИ. Овој документ е изработен земајќи ја во предвид 

институционалната позадина на ВРИ, вклучително нивната независност, уставните 

овластувања и етичките обврски, како и барањата од Предусловите за функционирање на 

ВРИ (ISSAI 10-99). 

 

14. Во случај на преклопување меѓу видовите ревизија (или комбинирани ревизии) треба да се 

земат во предвид следниве точки: 

 

 Елементите на ревизијата на успешност можат да бидат дел од многу поширока ревизија 

која истовремено опфаќа и аспекти од ревизија на усогласеност и финансиска ревизија. 

 Во случај на преклопување, треба да се почитуваат сите релевантни стандарди. Ова не 

е секогаш остварливо, бидејќи различни стандарди може да содржат различни 

приоритети. 

 Во изборот на применливи стандарди во такви случаи, ревизорите треба да се раководат 

од примарната цел на ревизијата. При одредувањето дали аспектите на успешност се 

примарна цел на ревизорскиот ангажман, треба да се има во предвид дека ревизијата на 

успешност се фокусира на активности и резултати, а не на извештаи или сметки, и дека 
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нејзина главна цел е да промовира економичност, ефикасност и ефективност, наместо 

да известува за усогласеност со законите и прописите. 

 

ЕЛЕМЕНТИ НА РЕВИЗИЈАТА НА УСПЕШНОСТ 
 

15. Елементите на ревизијата на јавниот сектор (ревизор, одговорна страна, предвидени 

корисници, предмет/тема на ревизија и критериуми), кои се дефинирани во ISSAI 100, може 

да имаат различни карактеристики во ревизијата на успешност. Ревизорите треба 

експлицитно да ги утврдат елементите на секоја одделна ревизија и да ги разберат нивните 

импликации, за да можат соодветно да ја спроведат ревизијата. 

 

Трите страни во ревизијата на успешност 

 
16. Ревизорите често имаат значителна слобода во изборот на предметот/темата и 

утврдувањето на критериумите, што пак влијае на тоа кои ќе бидат релевантни одговорни 

страни и планирани корисници. Иако ревизорите можат да даваат препораки, треба да се 

погрижат да не ги преземаат одговорностите на одговорните лица. Ревизорите во ревизиите 

на успешност обично работат во тим во кој членовите имаат различни и комплементарни 

вештини. 

 
17. Улогата на одговорната страна може да ја делат повеќе поединци или правни лица, со 

одговорност за различни аспекти на предметот/темата на ревизија. Некои лица може да се 

одговорни за активностите кои предизвикале проблеми. Други може да се во можност да 

иницираат промени за спроведување на препораките од ревизијата на успешност. Трети, 

пак, може да се одговорни за обезбедување на информации или докази за ревизорот. 
 

18. Предвидени корисници се лица за кои ревизорот го подготвува извештајот од ревизијата на 

успешност. Законодавната власт, владините агенции, како и јавноста можат да бидат 

предвидени корисници. Одговорната страна, исто така, може да биде предвиден корисник, 

но ретко кога е и единствен корисник. 

 

Предмет/тема и критериуми во ревизијата на успешност 
 

19. Предметот/темата на ревизијата на успешност не мора да е ограничена на специфични 

програми, субјекти или фондови, туку може да вклучува активности (со нивните резултати, 

остварувања и влијанија) или тековни состојби (со причините и последиците). Како пример 

на пример, давање услуги од страна на одговорни лица, или ефекти од одредена владина 

политиката и прописи врз јавната администрација, засегнатите страни, компаниите, 

граѓаните и општеството. Предметот/темата на ревизијата се определува преку целта на 

истата и се формулира во ревизорските прашања. 

 

20. Во ревизијата на успешност, ревизорот понекогаш е вклучен во изработката или во изборот 

на критериуми кои се значајни за ревизијата. Во точка 27 се наведуваат специфичните 

барања за ревизорот кои произлегуваат од горенаведеното. 
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Сигурност и уверување во ревизијата на успешност 

 
21. Како и во сите ревизии, корисниците на извештаите од ревизијата на успешност сакаат да 

бидат сигурни во веродостојноста на информациите кои ги користат при донесување одлуки. 

Од тие причини, тие очекуваат издржан извештај со изградена позиција на ВРИ за 

предметот/темата на проверка заснована на докази. Затоа, ревизорите кои вршат ревизија 

на успешност треба секогаш да ги поткрепуваат наодите со соодветни докази и активно да 

го контролираат ризикот од несоодветни извештаи. Сепак, од ревизорите кои вршат ревизија 

на успешност вообичаено не се очекува да дадат општо мислење, споредливо со мислењето 

во финансиските извештаи, за остварената економичност, ефикасност и ефективност од 

страна на субјектот. Затоа истото не е услов во рамката на ISSAI-те. 

 

22. Нивото на уверување кое го обезбедува ревизијата на успешност треба да се споделува на 

транспарентен начин. Степенот на остварена економичност, ефикасност и ефективност 

може да се прикаже на различни начини во ревизорскиот извештај: 

 

 преку општ преглед на аспектите на економичност, ефикасност и ефективност, каде 

целта на ревизијата, темата/предметот на ревизијата, собраните докази и утврдените 

наоди дозволуваат донесување на таков заклучок; или 

 преку обезбедување на конкретни информации за низа различни елементи, вклучително 

целта на ревизијата, поставените прашања, собраните докази, користените критериуми, 

утврдените наоди и конкретните заклучоци. 

 

23. Ревизорските извештаи треба да ги содржат само оние наоди кои се поткрепени со 

достаточни и  соодветни докази. Одлуките во врска со изработувањето балансиран извештај, 

донесувањето заклучоци и формулирањето препораки, често треба да се образложат за да 

обезбедат доволно информации за корисникот. Ревизорите кои вршат ревизија на 

успешност треба конкретно да опишат како нивните наоди резултирале со одредена низа на 

заклучоци и, ако е применливо, еден сеопфатен заклучок. Ова подразбира давање 

појаснување за тоа кои критериуми биле изработени и користени и зошто, и тврдење дека 

сите релевантни гледишта биле земени во предвид, со цел да се презентира балансиран 

извештај. Принципите за известување даваат понатамошни насоки за овој процес. 
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ПРИНЦИПИ НА РЕВИЗИЈАТА НА УСПЕШНОСТ 

 

Општи принципи 

 
24. Општите принципи наведени во понатамошниот текст, даваат насоки за одредени аспекти 

на ревизијата на успешност кои се релевантни во текот на целиот ревизорски процес: 

 

 Некои области на кои се применуваат овие принципи не се опфатени со ISSAI 100. Тоа 

се следните: избор на теми за ревизија, утврдување цели на ревизија и одредување 

ревизорски пристап и критериуми.  

 Во други области, како што се: ревизорски ризик, комуникација, вештини, професионално 

расудување, контрола на квалитет, материјалност и документација, општите принципи се 

надоврзуваат на принципите од ISSAI 100 и објаснуваат како тие конкретно се 

применуваат во ревизија на успешност.  

 Исто така, некои области, како што се етика и независност, во моментов се опфатени со 

ISSAI 100 и ISSAI-те на ниво 2. 

 

Цел на ревизијата 

 

25. Ревизорите треба да постават јасно дефинирана цел на ревизијата која се однесува на 

принципите на економичност, ефикасност и ефективност.  

Целта на ревизија го одредува пристапот и осмислувањето на ревизијата. Тука може да се 

работи и за едноставно опишување на состојбата. Меѓутоа, нормативните ревизорски цели 

(дали работите се како што треба да бидат?) и аналитичките цели на ревизијата (зошто 

работите не се како што треба да бидат?) се со поголема веројатност да обезбедат додадена 

вредност. Во секој случај, ревизорите треба да земат во предвид на што се однесува 

ревизијата, кои организации и тела се опфатени со ревизијата и за кого најверојатно ќе бидат 

релевантни ревизорските препораки. Добро дефинираните цели на ревизијата се 

однесуваат на одреден субјект или на јасно препознатлива група на владини институции, 

системи, проекти, програми, активности или организации.  

 

Многу ревизорски цели може да се формулираат во едно сеопфатно ревизорско прашање 

кое може да се разложи на попрецизни потпрашања. Тие треба да бидат тематски поврзани, 

комплементарни, да не се преклопуваат и, заеднички гледано, да бидат исцрпни во однос на 

општото ревизорското прашање. Сите поими кои се користат во прашањето треба да бидат 

јасно дефинирани. Формулирањето на ревизорските прашања е итеративен процес во кој 

прашањата постојано се дефинираат и прилагодуваат, земајќи ги во предвид познатите 

релевантни информации за предметот/темата на ревизија, како и изводливоста.  

 

Наместо дефинирање на една цел или сеопфатно ревизорско прашање, ревизорите можат 

да изберат дефинирање на неколку ревизорски цели, кои не секогаш има потреба да се 

разложуваат во потпрашања. 
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Ревизорски пристап 

 

26. Ревизорите треба да изберат  пристап ориентиран кон резултати, проблеми или 

системи, или, пак, комбинација од истите, за што подобро осмислување на ревизијата.  

Општиот ревизорски пристап е централен елемент на секоја ревизија. Тој ја утврдува 

природата на проверката која треба да се направи. Исто така, ревизорскиот пристап ги 

дефинира потребното знаење, информации и податоци кои треба да се обезбедат и 

анализираат, како и ревизорските постапки кои треба да се спроведат.  

 

Ревизијата на успешност вообичаено следи еден од трите пристапи:  
 

 системски-ориентиран пристап, со кој се проверува правилното функционирање на 

системите за управување, на пример, на системите за финансиско управување;  

 пристап ориентиран кон резултати, со кој се оценува дали се постигнати резултатите или 

планираните остварувања, односно дали програмите и услугите се извршуваат според 

својата намена; 

 проблемски-ориентиран пристап, со кој се проверуваат, потврдуваат и анализираат 

причините за одредени проблеми или отстапувања од утврдените критериуми.  

 

Сите три пристапи може да се применуваат од две различни перспективи: “одгоре - 

надолу“ (top-down) или “оддолу-нагоре“ (bottom-up). Ревизиите кои се вршат од 

перспектива “одгоре - надолу“ се фокусираат главно на барањата, намерите, целите и 

очекувањата на/од законодавната и централната власт. Пристапот од перспективата 

“оддолу - нагоре“ се фокусира на проблеми од значење за луѓето и заедницата. 

 

Критериуми 

 

27. Ревизорите треба да воспостават критериуми кои соодветствуваат на ревизорските 

прашања и се однесуваат на принципите на економичност, ефикасност и ефективност.  

Критериумите се одредници кои се користат за оценување на предметот. Критериумите на 

ревизијата на успешност се разумни и специфични ревизорски стандарди за изведбата, во 

однос на кои се проценува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста на 

работењето.  

 

Критериумите обезбедуваат основа за оценување на доказите, за дефинирање на 

ревизорските наоди и за донесување заклучоци за ревизорските цели. Тие, исто така, се 

важен елемент во дискусиите во рамките на ревизорскиот тим и со раководството на ВРИ, 

како и во комуникацијата со субјектите на ревизија.  

 

Критериумите можат да бидат квалитативни или квантитативни, и треба јасно да 

дефинираат според што ќе се оценува субјектот на ревизија. Критериумите можат да бидат 

општи или специфични, со фокус на она што треба да е во согласност со законите, 

регулативите или целите; што се очекува, согласно добрите принципи, научните сознанија и 

добрата пракса; или што би можело да биде (во подобри услови).  

 

За утврдување на критериумите може да се користат различни извори, вклучително рамки 

за мерење на изведбата. Користените извори треба да бидат транспарентни, а критериумите 

релевантни и разбирливи за корисниците, како и целосни, веродостојни и објективни во 
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однос на предметот/темата и целите на ревизијата.  

 

За критериумите треба да се разговара со субјектите на ревизија, но крајната одговорност 

за изборот на соодветни критериуми е на ревизорот. Дефинирањето и дискутирањето на 

критериумите во текот на фазата на планирање може да ја зголеми нивната веродостојност 

и прифаќање, но во ревизиите кои покриваат комплексни прашања, не е секогаш возможно 

однапред да се постават критериумите; наместо тоа, тие се дефинираат за време на 

ревизијата.  

 

Додека во некои видови ревизија постојат недвосмислени законски критериуми, истото не е 

случај кога се работи за ревизија на успешност. Целите на ревизијата, прашањето и 

пристапот ја утврдуваат релевантноста и видот на соодветните критериуми, а довербата на 

корисниците во наодите и заклучоците од ревизијата на успешност во голема мера зависи 

токму од критериумите. Затоа изборот на сигурни и објективни критериуми е од суштинско 

значење.  

 

Во проблемски-ориентираната ревизија на успешност, се тргнува од познато или сомнително 

отстапување од тоа што треба или што може да биде. Главна цел не е само да се провери 

проблемот (отстапување од критериум и последици од истото), туку да се утврдат и 

причините. Поради ова, важно е да се одлучи како да се проверат и потврдат причините за 

време на фазата на осмислување на ревизијата. Заклучоците и препораките се засноваат 

првенствено на процесот на анализа и потврдување на причините, иако нивните корени 

секогаш се наоѓаат во нормативните критериуми. 
 

Ревизорски ризик 

 

28. Ревизорите треба активно да го контролираат ревизорскиот ризик, односно ризикот 

од неточни или нецелосни заклучоци, давање небалансирани информации или 

необезбедување додадена вредност за корисниците.  

Многу теми во ревизијата на успешност се сложени и политички чувствителни. Доколку се 

избегнуваат такви теми може да се намали ризикот од неточност или нецелосност, но исто 

така, може да се ограничи можноста за додадена вредност на ревизијата.  

 

Ризикот дека ревизијата нема да има додадена вредност се движи од веројатноста за 

необезбедување нови информации или гледишта, до ризик од занемарување важни фактори 

и, како последица на тоа, неможност да се обезбеди ревизорски извештај со информации 

или препораки кои реално ќе придонесат за подобрување на  изведбата.  

 

Како значајни аспекти за ризик се сметаат недостиг на компетентност за спроведување 

доволно обемна или сеопфатна анализа, немање пристап до квалитетни информации, 

добивање неточни информации (на пример, поради измама или неправилна пракса), 

неможност да се разгледаат наодите од сите аспекти, и неуспех да се соберат или обработат 

најрелевантните аргументи.  

 

Затоа, ревизорите треба активно да ги контролираат ризиците. Справувањето со 

ревизорскиот ризик е вградено во целиот процес и методологија на ревизијата на успешност. 

Во планската документација на ревизијата треба да се наведат сите можни или познати 

ризици за предвидената работа и да се опише на кој начин ќе се постапува со истите. 
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Комуникација 

 

29. Ревизорите треба да одржуваат ефективна и соодветна комуникација со субјектите на 

ревизија и останатите засегнати страни во текот на ревизијата, како и да имаат  

дефинирана содржина, процес и лица за комуникација за секоја ревизија.  

Планирањето на  комуникацијата со субјектите на ревизија и засегнатите страни е од 

особено значење во ревизија на успешност од неколку причини.  

 Бидејќи ревизиите на успешност не се спроведуваат на редовна основа (на пример, 

годишна) кај истите субјекти на ревизија, може да нема воспоставени канали за 

комуникација; иако може да постојат контакти со законодавната власт и владините 

органи, има други групи (како академски и бизнис заедници, или организации на 

граѓанското општество) со кои можеби нема воспоставен контакт.  

 Често нема претходно утврдени критериуми (како што е рамката за финансиско 

известување) и затоа е неопходна интензивна размена на мислења со субјектот.  

 Потребата од балансирани извештаи бара активни напори со цел да се добие увид во 

ставовите на различните засегнати страни.  

 

Ревизорите треба да ги идентификуваат одговорните лица и другите клучни засегнати 

страни, и да преземат иницијатива за воспоставување ефективна двонасочна комуникација. 

Преку добра комуникација, ревизорите може да го подобрат пристапот до изворите на 

информации, податоци и мислења од субјектот на ревизија. Користењето комуникациски 

канали за да се објасни целта на ревизија на успешност на засегнатите страни, исто така, ја 

зголемува веројатноста дека ревизорските препораки ќе бидат спроведени. Токму затоа, 

ревизорите треба да се обидат да одржуваат добри професионални односи со сите 

релевантни засегнати страни, да промовираат слободен и отворен проток на информации 

(колку што дозволуваат барањата за доверливост), и да водат дискусии во атмосфера на 

взаемно почитување и разбирање за улогата и одговорностите на секоја од страните. 

Меѓутоа, треба да се обрне внимание комуникацијата со засегнатите страни да не ја загрози 

независноста и непристрасноста на ВРИ.  

 

Ревизорите треба да ги известат субјектите на ревизија за клучните аспекти на ревизијата, 

вклучително целта на ревизијата, ревизорските прашања и предметот/темата на ревизија. 

Известувањето вообичаено е во форма на писмо за најава на ревизијата и барање за 

редовна комуникација во текот на ревизијата. Ревизорите треба да ја одржуваат 

комуникацијата со субјектите во текот на целиот процес на ревизија преку конструктивна 

интеракција за време на оценувањето на различните наоди,  аргументи и аспекти.   

 

Субјектот на ревизија треба да има можност да даде свој коментар на ревизорските наоди, 

заклучоци и препораки пред ВРИ да го објави ревизорскиот извештај. Доколку се појават 

било какви несогласувања, истите треба да се анализираат, а фактичките грешки да се 

исправат. Проверката на повратните информации треба да се евидентира во работните 

документи, со цел да се документираат промените во нацрт ревизорскиот извештај, или пак 

причините за неправење промени.  

 

По завршувањето на ревизорскиот процес можат да се побараат повратни информации и 

од засегнатите страни, за квалитетот на објавените ревизорски извештаи. Може да се 

побара и мислење на субјектите за квалитетот на ревизорската работа. 
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Вештини 

 

30. Колективно, ревизорскиот тим треба да ја поседува потребната професионална 

компетентност за вршење на ревизијата. Ова вклучува солидно познавање на 

ревизорските активности, осмислување на истражувања, примена на  општествено-

научни методи и техники за проверка или оценување, како и лични квалитети, како што 

се аналитички и комуникациски вештини и вештини за пишување.  

Во ревизијата на успешност може да се јави потреба од специфични вештини, како на пример 

познавање на техники за оценување и општествено-научни методи, и лични способности, 

како што се комуникациските и вештините за пишување, аналитичкиот капацитет, 

креативноста и отвореноста за различни гледишта. Ревизорите треба да имаат и солидно 

познавање на државните организации, програми и функции. На тој начин ќе се осигури 

правилен избор на областите за ревизија, како и ефикасно вршење ревизија на владините 

програми и активности од страна на ревизорите.  

 

Исто така, може да се јави потреба од посебни начини за стекнување на потребните вештини. 

За секоја ревизија на успешност ревизорите треба да бидат во целост запознаени со 

владините мерки кои се предмет на ревизија, како и со релевантните причини и можните 

влијанија. Ова знаење често мора да се стекне или развива специјално за одредена 

ревизија. Ревизиите на успешност често вклучуваат и процес на учење и развој на 

методологија, како дел од самата ревизијата. Ревизорите треба професионално да се 

надградуваат на работното место и тековно да се обучуваат со цел да ги развиваат своите 

професионални вештини. Отворениот став кон учењето и поттикот од раководството за 

ваква култура во институцијата се важни услови за подобрување на професионалните 

вештини на ревизорите.  

 

За одредени специјализирани области, може да се ангажираат надворешни експерти за 

дополнување на знаењето на ревизорскиот тим. Ревизорите треба да оценат дали, и во кои 

области, е потребна надворешна експертиза, и да ги преземат потребните мерки. 

 

Професионално расудување и скепса  

 

31. Ревизорите треба да применуваат професионален скептицизам, но, исто така, треба 

да бидат отворени за различни мислења и подготвени да иновираат.  

Од пресудно значење е ревизорите да применуваат професионален скептицизам и да имаат 

критички пристап, со цел да се одржи објективна дистанца од добиените информации. Од 

ревизорите се очекува да прават рационална проценка и не ги земаат во предвид личните и 

туѓите преференции.  

 

Во исто време, ревизорите треба да бидат отворени за прифаќање на различни ставови и 

аргументи. Ова е неопходно за да се избегнат грешки во проценувањето или когнитивни 

предрасуди. Подеднакво значајни се и почитувањето, флексибилноста, љубопитноста и 

подготвеноста за иновации. Иновирањето се однесува на процесот на ревизија, но, исто 

така, и на процесите или активностите кои се предмет на ревизија.  

 

Од ревизорите се очекува да ги разгледуваат прашањата од различни перспективи и да 

имаат отворен и објективен став кон различни гледишта и аргументи. Доколку ревизорите не 

се отворени за горенаведеното, може да пропуштат важни аргументи или клучни докази. 

Бидејќи ревизорите работат на развивање нови сознанија, тие, исто така, треба да бидат 
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креативни, промислени, флексибилни, информирани и практични во нивните напори при 

собирањето, толкувањето и анализирањето на податоците.  

 

Во текот на ревизорскиот процес треба да се одржува висок стандард на професионално 

однесување, започнувајќи од изборот на предмет/тема и планирање на ревизијата, преку 

вршењето ревизија, до известувањето. Важно е ревизорите да работат систематски, со 

должно внимание и објективност и под соодветен надзор.  

 

Контрола на квалитет 

 

32. Ревизорите треба да применуваат прописи за заштита на квалитетот, осигурувајќи 

исполнување на применливите барања и ставајќи акцент на изработка на соодветни и 

балансирани извештаи со додадена вредност кои даваат одговор на ревизорските 

прашања.  

ISSAI 40 - Контрола на квалитет за ВРИ дава општи насоки за системот на контрола на 

квалитет воспоставен на ниво на организација за сите ревизии. Во спроведувањето на 

ревизиите на успешност треба да се обрне внимание на следниве специфични прашања: 

 Ревизијата на успешност е процес во кој ревизорскиот тим собира доволно специфични 

ревизорски информации и применува висок степен на професионално расудување и 

дискреција во врска со релевантните прашања. Ова треба да се земе во предвид при 

контрола на квалитетот.  

Потребата од воспоставување работна атмосфера со взаемна доверба и одговорност, и 

обезбедување поддршка за ревизорските тимови, треба да смета за дел од управувањето 

со квалитет. Ова може да подразбира спроведување на релевантни постапки за контрола 

на квалитет кои се лесни за применување, и осигурување дека ревизорите се отворени за 

повратни информации од лицата задолжени за контрола на квалитет. Ако постои разлика 

во мислењето меѓу претпоставените и ревизорскиот тим, треба да се преземат соодветни 

чекори за да се обезбеди соодветно внимание на ставот на ревизорскиот тим и да се 

осигури доследна политика на ВРИ. 

 Во ревизијата на успешност, дури и ако извештајот е заснован на добро документирани и 

точни докази, извештајот сепак би можел да биде несоодветен или нецелосен ако не 

успее да обезбеди балансирано и непристрасно мислење, ако содржи многу малку 

релевантни ставови, или ако незадоволително одговара на ревизорските прашања. Затоа 

овие елементи треба да бидат неопходен дел од мерките за заштита на квалитетот.  

 Бидејќи целите на ревизијата значително се разликуваат од една до друга ревизија, важно 

е јасно да се дефинира што претставува високо квалитетен извештај во специфичниот 

контекст на секоја ревизија. Затоа општите мерки за контрола на квалитетот треба да 

бидат надополнети со конкретни мерки за секоја ревизија.  

 

Меѓутоа, постапките за контрола на квалитет на ниво на поединечна ревизија не можат 

да гарантираат квалитетна изработка на ревизорските извештаи. За ревизорите 

подеднакво важно е да бидат - и останат - компетентни и мотивирани. Затоа контролните 

механизми треба да се надополнат со поддршка, како обука на работно место и давање 

насоки на ревизорскиот тим.  

 

Материјалност 

 

33. Ревизорите треба да ја разгледуваат материјалноста во сите фази на процесот на 
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ревизија. Ревизорите треба да обрнат внимание не само на финансиските, туку и на 

социјалните и политичките аспекти на предметот/темата, со цел да обезбеди поголема 

додадена вредност.  

Материјалноста може да се разгледува како пропорционално значење на некое прашање во 

рамки на контекстот во кој истото се разгледува. Материјалноста на одредена ревизорска 

тема треба да е поврзана со влијанието на истата. Влијанието зависи од тоа дали активноста 

е релативно мала и дали недостатоците во предметната област може да влијаат на други 

активности на субјектот на ревизија. Одредено прашање се смета за материјално, доколку 

темата е од исклучителна важност и доколку подобрувањата би имале значително влијание. 

Прашањето ќе биде со помала материјалност доколку активноста е од рутинска природа, а 

влијанието на лошата изведба е ограничено на мала област или е на друг начин 

незначително.  

 

Во ревизијата на успешност, материјалноста во поглед на монетарната вредност може, но 

не мора, да биде од првенствена важност. При одредувањето на материјалноста, ревизорот 

треба да го земе во предвид она што е општествено или политички значајно, и да води 

сметка дека истото варира со текот на времето и зависи од перспективата на релевантните 

корисници и одговорните страни. Бидејќи предметот/темата на ревизијата на успешност 

може да варира во голема мера од еден до друг случај, а критериумите често не се утврдени 

со закон, таа перспектива може да се разликува од една до друга ревизија. Затоа 

оценувањето на предметот/темата бара внимателно просудување од страна на ревизорите. 

 

Материјалноста се однесува на сите аспекти на ревизијата на успешност, како што е изборот 

на теми, дефинирањето на критериуми, оценувањето на докази и документацијата и 

управувањето со ризици од донесување несоодветни или слабо-ефикасни ревизорски наоди 

или извештаи. 

 

Документирање 

 

34. Ревизорите треба да ја документираат ревизијата во согласност со специфичните 

околности на истата. Информациите треба да бидат целосни и детални за да 

овозможат на еден искусен ревизор, без претходна поврзаност со ревизијата, 

последователно да утврди што е направено, со цел да се дојде до ревизорските наоди, 

заклучоци и препораки.  

  

Како и во сите други ревизии, ревизорите кои вршат ревизија на успешност треба да водат 

соодветна евиденција за документирање на подготовката, постапките и наодите за секоја 

ревизија. Сепак, целта и контекстот на документирањето во ревизијата на успешност се 

карактеризираат со одредени специфичности. 

 

 Често ревизорот се стекнува со специјализирано знаење за темата на ревизија кое не е 

лесно да се пренесува и  репродуцира во ВРИ. Бидејќи ревизорската методологија и 

критериумите може да се изработени конкретно за потребите на одредена ревизија, 

ревизорот има посебна одговорност за јасно и транспарентно образложување на својот 

пристап.  

 Во ревизијата на успешност, освен наодите и препораките, во извештајот се опишуваат 

рамката, перспективата и аналитичката структура кои биле усвоени, како и процесот што 

следел, за да се дојде до заклучоците. До одреден степен, извештајот ја врши функцијата 

која во други видови на ревизии ја исполнуваат општите стандарди или ревизорската 
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документација.  

 Документацијата не треба само да ја потврди точноста на фактите, туку и да даде 

уверување дека извештајот дава балансиран, фер и целосен приказ на проверката на 

ревизорското прашање или предметот/темата на ревизија. Така, на пример, може да биде 

потребно документацијата да вклучува аргументи кои не се прифатени во извештајот, или 

да опишува на кој начин се постапило со различните гледишта во извештајот.  

 Целта на ревизорскиот извештај во ревизијата на успешност често се сведува на 

убедување на разумните корисници преку обезбедување на нови сознанија, наместо 

давање формална изјава за уверување. Исто како што целите на ревизијата ја утврдуваат 

природата на потребните докази, тие, исто така, ја утврдуваат природата на 

документацијата.  

 Водењето соодветна документација не претставува само дел од одржувањето квалитет 

(на пример, преку давање осигурување дека доверената работа е извршена на 

задоволително ниво и дека ревизорските целите се постигнати), туку е и составен дел од 

професионалниот развој на ВРИ и на ревизорите, бидејќи на тој начин може да се 

формира добра пракса за слични ревизии во иднина. 

 

 

Принципи поврзани со процесот на ревизија 
 

 

35. Ревизијата на успешност се состои од следните главни чекори: 

 

 Планирање, односно избор на теми, прелиминарно истражување и осмислување на 

ревизијата; 

 Извршување, односно собирање и анализа на податоци и информации; 

 Известување, односно презентирање на резултатите од ревизијата: одговори на 

ревизорските прашања, наоди, заклучоци и препораки за корисниците;  

 Следење на спроведувањето на препораките (follow up), односно утврдување дали 

преземените активности како одговор на наодите и препораките ги решиле предметните 

проблеми и / или слабости.  

 

Овие чекори може да се повторуваат. На пример, нови сознанија од фазата на извршување 

може да бидат причина за измени во планот за ревизија; исто така, може да се направи нацрт 

верзија, па дури и конечна верзија на важни елементи од известувањето (на пример, 

заклучоците) уште во текот на извршувањето.  
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Планирање 

 
Избор на теми 

 

36. Ревизорите треба да вршат избор на теми за ревизија во рамките на процесот на 

стратешко планирање на ВРИ, преку анализа на потенцијални теми и истражување, со 

цел да се утврдат ризиците и проблемите.  

Вообичаено, одредувањето ревизии кои ќе се спроведат е дел од процесот на стратешко 

планирање на ВРИ. Доколку е соодветно, ревизорите треба да дадат свој придонес во овој 

процес од своите области на експертиза. Ревизорите можат да споделат стекнато знаење од 

претходни ревизии, а информациите од процесот на стратешко планирање можат да бидат 

релевантни за последователната работа на ревизорот.  

 

Во текот на овој процес, ревизорите треба да имаат во предвид дека темите за ревизија 

треба да бидат доволно значајни, да можат да се ревидираат и да се во согласност со 

мандатот на ВРИ. Процесот на селекција на теми треба да има за цел максимално да го 

зголеми очекуваното влијание на ревизијата, земајќи ги во предвид ревизорските капацитети 

(на пример, човечките ресурси и професионалните вештини). 

 

Формалните техники за подготовка на процесот на стратешко планирање, како што се 

анализата на ризик или оценувањето на проблеми, може да помогнат да се структурира 

процесот, но истите треба да бидат надополнети со професионално расудување за да се 

избегне еднострана проценка.  

 

Планирање на ревизијата 
 

37. Ревизори треба да ја планираат ревизијата на начин кој ќе овозможи висок квалитет 

на ревизијата која, пак, ќе се врши економично, ефикасно, ефективно и навремено, и 

во согласност со принципите за добро управување со проекти.  

При планирањето на ревизијата, важно е да се земе во предвид следното:  

 

 предзнаење и информации потребни за разбирање на субјектите на ревизија, со цел да 

се овозможи проценка на проблеми и ризици, можни извори на докази, изводливост на 

ревизијата и значењето на областа која се разгледува како предмет за ревизија;  

 ревизорски цели, прашања, критериуми, предмет/тема и методологија (вклучувајќи ги и 

техниките кои ќе се користат за собирање докази и вршење на ревизорска анализа); 

 неопходните барања во врска со активностите, екипирањето и потребните вештини 

(вклучувајќи ги независноста на ревизорскиот тим, човечките ресурси и можната 

надворешна експертиза), проценетите трошоци за ревизија, клучните рокови и етапите 

на ревизијата, како и  главните контролни точки. 

 

Со цел да се осигури соодветно планирање на ревизијата, ревизорите треба да се стекнат 

со соодветно знаење за предметот/темата. Ревизијата на успешност вообичаено има 

потреба од стекнување специфични, суштински и методолошки знаења пред започнувањето 

на ревизијата (“прелиминарно истражување“). 

 

При планирањето на ревизијата, ревизорот треба да ги осмисли ревизорските постапки кои 

се користат за собирање на соодветни ревизорски докази. Ова може да се направи во 

неколку фази: донесување одлука за генералниот план на ревизијата (кои прашања да се 
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постават, на пр. за објаснување / опишување / оценување); утврдување на нивото на 

набљудување (на пр. проверка на процес или поединечни документи); методологија (на пр. 

целосна анализа или примерок); специфични техники за собирање податоци (на пр. интервју 

или фокусна група). Методите за собирање податоци и техниките за избор на примерок 

треба да бидат внимателно избрани. Фазата на планирање, исто така, треба да вклучува и 

истражувања во насока на стекнување знаења, тестирање различни ревизорски концепти и 

проверка на достапноста на потребните податоци. Со ова се олеснува изборот на 

најсоодветен метод за ревизијата.  

 

Високото и оперативното раководство и ревизорскиот тим треба да бидат во целост 

запознаени со општиот концепт на ревизијата и што вклучува тоа. Во одлуките за општиот 

концепт на ревизијата и последиците од истата во однос на ресурсите, често е вклучено 

високото раководство на ВРИ, кои може да ги обезбеди неопходните вештини, ресурси и 

капацитети за целите на ревизијата и ревизорските прашања.  

 

Планирањето треба да остави простор за флексибилност, за да се овозможи ревизорите да 

имаат корист од увидот добиен во текот на ревизијата. Потребно е да се изберат оние 

ревизорски методи кои на најдобар начин ќе овозможат ефикасно и ефективно собирање на 

ревизорските податоци. Иако ревизорите треба да имаат за цел да применуваат најдобра 

пракса, одредени практични прашања, како што е достапноста на податоците, може да го 

ограничи изборот на методи. Затоа е препорачливо да се биде флексибилен и прагматичен 

во овој поглед. Од овие причини, постапките во ревизијата на успешност не треба да бидат 

премногу стандардизирани. Прекумерното наметнување на правила може да ги попречи 

флексибилноста, професионалното расудување и високото ниво на аналитички вештини 

потребни во ревизијата на успешност. Во одредени случаи кога, на пример, ревизијата има 

потреба од собирање податоци од различни региони или области, или треба да се спроведе 

од страна на голем број ревизори - може да се јави потреба од подетален ревизорски план 

во кој ревизорските прашања и постапки ќе бидат експлицитно дефинирани.  

 

При планирањето на ревизијата, ревизорите треба да направат оценка на ризикот од 

измама. Ако тој ризик е значителен во контекст на целите на ревизијата, ревизорите треба 

да се запознаат со соодветните системи на внатрешна контрола и да проверат дали постојат 

одредени индикации за нерегуларности кои го отежнуваат исполнувањето на задачите. Тие, 

исто така, треба да утврдат дали засегнатите субјекти преземале соодветни мерки за 

постапување по препораките од претходни ревизии, или да направат други проверки кои се 

од значење за целите на ревизијата. И на крај, ревизорите треба да бидат во контакт со 

засегнатите страни, вклучувајќи научници или други експерти од областа, со цел да се 

изгради соодветно знаење во поглед на, на пример, добрата или најдобрата пракса. 

Главната цел во фазата на планирање е да се одлучи, преку градење на знаење и со 

разгледување на различни стратегии, како најдобро да се спроведе ревизијата. 
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Извршување 

 

Докази, наоди и заклучоци 
 

38. Ревизорите треба да обезбедат доволно соодветни ревизорски докази со цел 

утврдување наоди, донесување заклучоци како одговор на ревизорските цели и 

прашања, како и за давање препораки.  

Сите ревизорски наоди и заклучоци мора да бидат поткрепени од соодветен доказ. Ова 

треба да се стави во соодветен контекст, а сите релевантни аргументи, причините за или 

против, како и различните ставови треба да се разгледаат пред да се донесат заклучоци. 

Природата на ревизорските докази потребни за донесување заклучоци во ревизијата на 

успешност се одредува од предметот/темата, целта на ревизијата и ревизорските прашања.  

 

Ревизорот треба да го оцени доказот со цел да утврди ревизорски наоди. Врз основа на 

наодите, ревизорот треба да употреби професионално расудување за да донесе заклучок. 

Наодите и заклучоците се резултати од анализата, како одговор на целите на ревизијата, и 

истите треба да дадат одговор на ревизорските прашања.  

 

Заклучоците може да се засноваат на квантитативни докази добиени со користење на научни 

методи или со техники за избор на примерок. При формулирањето на заклучоците потребен 

е висок степен на расудување и толкување за да се одговори на ревизорските прашања, 

поради фактот што ревизорските докази тежат повеќе кон тоа да бидат убедливи ("наведува 

кон заклучокот дека..."), наместо непобитни ("точно/погрешно"). Потребата за прецизност 

треба да се мери во однос на она што е разумно, економично и релевантно за одредената 

цел. Затоа се препорачува вклучување на високото раководство.  

 

Ревизијата на успешност вклучува низа аналитички процеси кои постепено се развиваат 

преку меѓусебна интеракција, овозможувајќи поголем опфат и разработеност на прашањата 

и методите кои се користат. Ова може да подразбира комбинирање и споредување на 

податоци од различни извори, донесување прелиминарни заклучоци и компилирање на 

наодите, со цел да се изградат хипотези кои можат да бидат тестирани, доколку е потребно, 

во однос на дополнителни податоци. Целиот процес е тесно поврзан со постапката на 

изготвување на ревизорскиот извештај, која може да се гледа како суштински дел од 

аналитичкиот процес што кулминира со давање одговори на ревизорските прашања. Важно 

е ревизорите да бидат ориентирани кон целите, да работат систематски и со должно 

внимание и објективност. 

 

 

Известување 
 

Содржина на извештајот 
 

39. Ревизорите треба да се стремат кон изработка на сеопфатни, уверливи, навремени, 

читливи и балансирани ревизорски извештаи.  

За да биде сеопфатен, извештајот треба да ги содржи сите информации потребни за 

обработка на ревизорските цели и прашања, а истовремено да биде и доволно детален за 

да овозможи увид во предметот/темата, наодите и заклучоците. За да биде уверлив, 

извештајот треба да биде логично структуриран и јасно да ја укажува на односот меѓу целта 

на ревизијата, критериумите, наодите, заклучоците и препораките. Потребно е да се 
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обработат сите релевантни аргументи.  

 

Во ревизијата на успешност, ревизорите известуваат за своите наоди во поглед на 

економичноста и ефикасноста со која се стекнати и се користат ресурсите, како и за 

ефективноста со која се постигнати целите. Извештаите може значително да се разликуваат 

по обем и природа, на пример може да содржат оценка дали средствата биле добро 

искористени, согледувања за влијанието на политиките и програмите, и препораки за 

промени кои би довеле до подобрување.  

 

Извештајот треба да содржи информации за целта на ревизијата, ревизорски прашања и 

одговори на истите, предмет/тема, критериуми, методологија, извори на податоци, било 

какви ограничувања на користените податоци и ревизорски наоди. Извештајот треба да  дава 

јасен одговор на ревизорските прашања или да објасни зошто истото не било возможно. Во 

спротивно, ревизорите треба да размислат за преформулирање на ревизорските прашања 

за истите да одговараат на добиените докази, и на тој начин да овозможат давање одговор 

на прашањата. Ревизорските наодите треба да се стават во вистинска перспектива и треба 

да се обезбеди усогласеност меѓу целта на ревизијата, ревизорските прашања, наодите и 

заклучоците. Во извештајот треба да се објасни зошто и како проблемите истакнати во 

наодите го попречиле извршувањето на задачите, со цел да се поттикне субјектот или 

корисникот на извештајот да преземе корективни мерки. Извештајот треба, согласно 

потребите, да вклучува препораки за подобрување.  

 

Извештајот треба да биде јасен и концизен, колку што дозволува предметот/темата, и 

недвосмислен. Во целина, извештајот треба да биде конструктивен, да овозможи стекнување 

нови знаења и да укажува на сите потребни подобрувања. 

 

 

Препораки 

 

40. Доколку  е релевантно и во согласност со мандатот на ВРИ, ревизорите треба да се 

стремат кон давање конструктивни препораки, кои значително можат да придонесат 

за решавање на слабостите или проблемите идентификувани од страна на ревизијата.  

Препораките треба да бидат издржани и да даваат додадена вредност. Тие треба да се 

однесуваат на причините на проблемите и/или слабостите. Меѓутоа, истите треба да бидат 

формулирани на таков начин со кој ќе се избегнат тврдења кои се разбирливи сами по себе 

или претставуваат инверзија на ревизорските заклучоци, и не треба да навлегуваат во 

одговорностите на раководството. Треба да биде јасно на кој и на што се однесува секоја 

препорака, кој е одговорен за преземање на било какви чекори и што всушност значат 

препораките т.е. како тие ќе придонесат за подобрување на изведбата. Препораките треба 

да бидат практични и да се упатени до субјектите кои се одговорни и надлежни за нивното 

спроведување.  

 

Препораките треба да бидат јасни и презентирани во логична и разумна форма. Тие треба 

да бидат поврзани со ревизорските целите, наоди и заклучоци. Заедно со целиот текст на 

извештајот, треба да го убедат читателот дека тие најверојатно ќе доведат до значително 

подобрување на спроведувањето на владините проекти и програми, на пример, преку 

намалување на трошоците и поедноставување на администрацијата, подобрување на 

квалитетот и обемот на услугите, или подобрување на ефективноста, влијанието и 

придобивките за општеството. 



ISSAI 300 – Основни принципи на ревизијата на успешност 

23 

 

 

 

Дистрибуција на извештајот 

 
41. Ревизорите треба да настојуваат да ги направат своите извештаи широко достапни, во 

согласност со мандатот на ВРИ.  

Ревизорите треба да имаат во предвид дека широката дистрибуција на ревизорските 

извештаи може да го промовира кредибилитетот на ревизорската функција. Оттука, 

извештаите треба да се дистрибуираат до субјектите на ревизија, извршната власт и/или 

законодавната власт и, по потреба, да бидат достапни на широката јавност, непосредно и 

преку медиумите, како и на другите засегнати страни. 

 

 

Следење на постапувањето по препораките 

 

42. Онаму каде што е соодветно, ревизорите треба да ги следат претходните ревизорски 

наоди и препораки. За следењето треба соодветно да се известува со цел да се 

обезбеди повратна информација до законодавната власт заедно со, доколку е можно, 

заклучоците и влијанието на сите релевантни корективни мерки.  

Следењето на постапувањето по препораките се однесува на проверка на корективните 

мерки преземени од страна на субјектот или на друга одговорна страна, врз основа на 

резултатите од ревизијата на успешност. Тоа е независна активност која ја зголемува 

вредноста на процесот на ревизија преку зајакнување на влијанието на ревизијата и 

поставување основа за подобрување на идната ревизорска работа. Со оваа активност исто 

така, се поттикнуваат субјектите на ревизија и другите корисници на извештаите да ја сфатат 

истата сериозно, додека пак, за ревизорите обезбедува корисни информации и индикатори. 

Следењето не е ограничено само на спроведувањето на препораките, туку се фокусира на 

тоа дали субјектот соодветно пристапил на проблемите и ја поправил утврдената состојба 

во разумен временски период.  

 

При следењето на постапувањето по ревизорскиот извештај, ревизорот треба да се 

фокусира на наодите и препораките кои се сè уште релевантни во тој момент, и да има 

непристрасен и независен пристап.  

 

За резултатите од следењето може да се известува поединечно или во форма на 

консолидиран извештај, кој може да вклучува анализа на различни ревизии, со можно 

потенцирање на заеднички трендови и теми во поголем број на области за кои се известува. 

Следењето може да придонесе за подобро разбирање на додадената вредност на 

ревизијата на успешност во текот на одреден временски период или на некоја предметна 

област. 

 

 

 


