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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 
 

Врз основа на член 9 точка 4 од Законот за државната ревизија    („Службен весник на 
Република Македонија“ број 66/10 и 145/10),  главниот државен ревизор, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на државната ревизија 
(планирањето, извршување и известувањето за извршената ревизија). 

 
Член 2 

(1) Државната ревизија се врши врз основа на методолошки акти, усогласени со 
методологијата, начинот на работа и постапките регулирани со ревизорските стандарди на 
Меѓународната организација на врховни ревизорски институции – ИНТОСАИ и Кодексот 
за деловна етика и однесување на Државниот завод за ревизија. 

(2) Државната ревизија ја вршат овластени државни ревизори и државни ревизори, 
организирани во тимови.  

 
ПЛАНИРАЊЕ НА РЕВИЗИЈАТА 

 
Член 3 

(1) Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија се донесува до крајот 
на ноември во тековната година за наредната година . 

(2) Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија содржи акционен 
план за нејзина реализација и преглед на субјекти кои се предмет на ревизија. 

 
Член 4 

(1) Помошникот на главниот државен ревизор го изготвува прегледот на субјекти кои 
се предмет на ревизија врз основа на предлозите на овластените државни ревизори и 
државните ревизори и го доставува до главниот државен ревизор, најдоцна до 15 ноември 
во тековната година. 

(2) Прегледот на субјекти кои се предмет на  ревизија содржи:  
- име на субјектот 
- обем на средства со кои располага субјектот 
- вид на ревизијата  
- претпоставено време за вршење на ревизијата  
- пресметани ревизор денови 
- тимот кој ќе ја врши ревизијата и  
- образложение за применетите критериуми при избор на предложените субјекти. 
(3) Прегледот на субјекти кои ќе бидат предмет на ревизија наредната година  се 

разгледува на колегиум на Државниот завод за ревизија. 
 

Член 5 
Државниот завод за ревизија во текот на месец јануари писмено ги известува субјектите 

кои ќе бидат предмет на ревизија. 
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Член 6 
(1) Ревизијата започнува со писмено известување до субјектот на ревизија за периодот 

на вршење на ревизијата, најмалку седум дена пред отпочнувањето на ревизијата. 
(2) Известувањето содржи правен основ за вршење на ревизијата, предмет на 

ревизијата, почеток на ревизијата, време на траење на ревизијата и  тимот кој ќе ја врши 
ревизијата. 

(3) Субјектот треба да  обезбеди услови за непречена работа на ревизорите, да ја 
подготви потребната база на податоци, документација и информации за вршење на 
ревизијата и да овозможи увид во истата. 

(4) Во прилог на известувањето, се доставуваат и обрасци кои субјектот треба да ги 
пополни пред отпочнување на ревизијата за: јавни набавки, промени кај постојаните 
средства и промени на изворите на капитални средства. 

(5) Субјектот на ревизијата ги презентира применетите сметководствените политики и 
начела и објаснувачките информации.  

 
Член 7 

Помошникот на главниот државен ревизор, организира првичен состанок со органите 
на раководење и управување на субјектот и ги информира за ревизорските постапки и 
активности кои ќе се спроведат во текот на ревизијата и потребата да се обезбеди 
соработка за непречено вршење на ревизијата. 

 
Член 8 

(1) Раководителот на тимот за ревизија изготвува детален план за вршење на 
предметната ревизија, со кој треба да се обезбеди нејзино навремено спроведување и 
висок квалитет, на економичен, ефикасен и ефективен начин. 

(2) Помошникот на главниот државен ревизор го одобрува деталниот план за ревизија. 
 

Член 9 
Со деталниот план за ревизија од член  8 на овој правилник се утврдува: 
- опфатот и целите на ревизијата, 
- нивото на материјалност, 
- проценка на ревизорскиот ризик, 
- ревизорскиот пристап, 
- постапките за избор на примерок, 
- временскиот распоред на ревизорските активности и 
- распоредот на задачите за извршување на ревизијата по извршители. 
  

Член 10 
(1) Доколку помошникот на главниот државен ревизор оцени дека за конкретната 

ревизија е потребно ангажирање на стручни лица и експерти од соодветна област на 
ревизијата, тоа го наведува во деталниот план за ревизија и писмено го известува главниот 
државен ревизор, кој одлучува за нивното ангажирање. 

(2) Стручните лица и експерти се ангажираат за да му помогнат на ревизорскиот тим да 
добие компетентни, разумни и релевантни ревизорски докази од поедини области кои се 
потребни за да се постигне ревизорската цел. 

(3) Извештајот подготвен од стручното лице или експертот, како резултат од 
извршената ревизија, е составен дел на ревизорското досие. 
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Член 11 
(1) Со вршењето на работа на терен овластените државни ревизори и државните 

ревизори прибираат доволни, релевантни и сигурни ревизорски докази, евидентирани во 
работни белешки, кои ќе обезбедат јасна поддршка на наодите, препораките и даденото 
ревизорско мислење или заклучок. 

(2) Целта на работата на терен е да се извршат сите ревизорски активности наведени во 
деталниот план за поединечната ревизија. 

 
Член 12 

(1) По завршување на работа на терен, помошникот на главниот државен ревизор 
заедно со раководителот на тимот и членовите на ревизорскиот тим, на завршен состанок 
со раководните лица во субјектот на ревизија ги презентира резултатите од извршената 
ревизија. 

(2) На состанокот може да присуствува и главниот државен ревизор или овластено лице 
од главниот државен ревизор.  

(3) Завршниот состанок има за цел да го информира субјектот за резултатите од 
ревизијата и да му даде објаснување за понатамошната ревизорска постапка. 

(4) Раководителот на ревизорскиот тим може да биде овластен од помошникот на 
главниот државен ревизор и сам да раководи со завршниот состанок.  

(5) Записникот од завршниот состанок го изготвува член на ревизорскиот тим, а го 
потпишуваат овластени претставници на двете страни, присутни на завршниот состанок. 

 
Член 13 

(1) Државниот завод за ревизија врши ревизија на регуларност и ревизија на успешност. 
(2) За секоја извршена ревизија на регуларност, се составува нацрт извештај кој 

особено ги содржи следните елементи: резиме, вовед, цели и опфат на ревизијата, осврт на 
ревизијата од претходната година, наоди, препораки и ревизорско мислење. 

(3) Во нацрт ревизорскиот извештај, доколку ревизорот процени, може да има и 
состојби кои укажуваат на системски слабости и нагласувања на прашања за неизвесност. 

(4) За секоја извршена ревизија на успешност, се составува нацрт извештај кој особено 
ги содржи следните елементи: резиме на резултатите, основни податоци, цели на 
ревизијата, ревизорски наоди и пролози кон извештајот (опфат, методологија и друго). 

(5) Нацрт ревизорскиот извештај го потпишува помошникот на главниот државен 
ревизор и ревизорскиот тим (најмалку двајца ревизори), на секоја страна од ревизорскиот 
извештај.  

 
Член 14 

(1) Заради утврдување компактност и квалитет на ревизорските извештаи се формира 
стручно тело од претседател и членови (овластени државни ревизори), кое ги разгледува 
нацрт ревизорските извештаи, дава предлози, сугестии и забелешки, за да обезбеди 
усогласеност со методолошките акти и квалитет на ревизорските извештаи, пред нивното 
доставување до законски утврдените субјекти. 

(2) Нацрт ревизорскиот извештајот со усвоените забелешки се доставува до 
претседателот на стручното  тело.  
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Член 15 
(1) Нацрт ревизорскиот извештај, се доставува до законскиот застапник на субјектот, 

одговорното лице на субјектот за периодот за кој е вршена ревизијата и до органите 
надлежни за надзор и контрола на работењето на субјектот кај кој е извршена ревизијата. 

(2) Законскиот застапник на субјектот и одговорното лице на субјектот за периодот за 
кој е вршена ревизијата, можат да достават забелешки до  Државниот завод за ревизија во 
рок од 30 дена од приемот на извештајот. 

 
Член 16 

(1) Забелешките по нацрт ревизорскиот извештај, ги разгледува тимот кој ја вршел 
ревизијата. 

(2) Врз основа на забелешките и дополнително доставената документација се 
подготвува одговор на забелешките, со образложенија на причините за нивно прифаќање 
или не прифаќање.  

(3) Одговорот на забелешките го потпишуваат помошникот на главниот државен 
ревизор и ревизорскиот тим, на секоја страница од одговорот.  

 
Член 17 

(1) Нацрт ревизорскиот извештај, забелешките од субјектот во целина и одговорот на 
забелешките ги разгледува стручното тело за утврдување компактност и квалитет на 
ревизорските извештаи. 

(2) Доколку прифатената забелешка од субјектот на ревизија предизвикува изменување 
на нацрт ревизорскиот извештај, помошникот на главниот државен ревизор на стручното 
тело му го доставува на разгледување и конечниот ревизорски извештај.               

 
Член 18 

(1) Конечниот ревизорски извештај го потпишува помошникот на главниот државен 
ревизор и ревизорскиот тим  (најмалку двајца ревизори), на секоја страна од конечниот 
ревизорски извештај.  

(2) Конечниот ревизорски извештај се доставува до законскиот застапник на субјектот, 
лицето кое било одговорно на субјектот во периодот за кој е вршена ревизијата и до 
органите надлежни за надзор и контрола на работењето на субјектот кај кој е извршена 
ревизијата. 

(3) Со конечниот ревизорски извештај се доставува и образецот - известување за 
превземени мерки, во печатена и во електронска форма. 

(4) Субјектот на ревизија го известува Државниот завод за ревизија за 
имплементацијата на препораките содржани во ревизорските извештаи, во рок од 90 дена 
од приемот на конечниот извештај. 

 
Член 19 

(1) Забелешките на субјектот и одговорот на забелешките како прилози, се составен дел 
на конечниот ревизорски извештај. 

(2) Конечниот ревизорски извештај, со забелешките на субјектот и одговорот по 
забелешките се објавуваат на веб страната на Државниот завод за ревизија. 

 
Член 20 

За извршената ревизија се формира ревизорското досие, во кое се евидентира 
целокупната документација од извршената  ревизија. 
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Член 21 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
                                                                                          

       Бр. 01-838/1 
10  ноември 2011 година               Главен државен ревизор,  
          Скопје                                          Тања Таневска, с.р. 

 


