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Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет
Државна ревизија
Код
517
Студиска програма
Сметководство и ревизија
Организатор на студиската програма Економски факултет – Скопје
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
оддел)
Степен (трет циклус)
Втор циклус
Академска година/семестар
2021-2022 /втор 7.
Број на ЕКТС
6
Наставник
Проф. д-р- Зорица Божиновска Лазаревска
Предуслови за запишување на
Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:
 да ги осознаат клучните аспекти од ангажманитте на државните ревизори;
 да се фокусираат на подетално запознавање на професионалната регулатива во државната
ревизија (Декларацијата од Лима, Декларацијата од Мексико, Стандарди за ревизија на
ИНТОСАИ и Кодекс на етика на ИНТОСАИ) и нивното имплементирање во домашната
ревизорска практика;
 да стекнат сознанија за ангажманите од доменот на ревизија на успешност како посебен вид
на ревизорски ангажман со сите клучни фази од неговото спроведување;
 да се стекнат со занења кои можат да им послужат како солидна основа во подготовка на
испитите за стекнување на професионални звања во доменот на ревизорската професија
(овластен државен ревизор, овластен ревизор, овластен интерен ревизор и др.);
 да се подготват и активно вклучат во национални и меѓународни истражувачки проекти од
областа на државната ревизија.
Содржина на предметната програма:
1. Поим, улога и значење на државната ревизија во современите економии
2. Законско регулирање на државната ревизија во Република С.Македонија – Закон за државна
ревизија
3. Врховни ревизорски институции
a. Модели на врховни ревизорски институции
b. Видови на ревизии
i.Ревизија на финансиските извештаи
ii.Ревизија на усогласеност
iii.Ревизија на успешност
c. Улогата на Парламентот
d. Улогата на врховните ревизорски институции во спречување на корупцијата
4. Декларација од Лима
5. Декларација од Мексико,
6. ИНТОСАИ Рамка на професионални изјави (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements
- IFPP)
a. Принципи на ИНТОСАИ (The INTOSAI Principles)
b. Меѓународни стандарди на врховните ревизорски институции (ISSAI)
c. ИНТОСАИ Упатство (INTOSAI Guidance - GUID)
7. Јавна внатрешна финансиска контрола - финансиско управување и контрола и внатрешна
ревизија
8. Планирање на ревизoрскиот ангажман
9. Извршување на ревизорскиот ангажман
10. Известување за спроведениот ревизорски ангажман
11. Влијание на државната ревизија врз процесот на управување со јавните средства во Република
С.Македонија
12. Државната ревизија соочена со предизвиците со пандемијата со Ковид 19 и климатските
промени
Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и
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PowerPoint.
Вкупен расположлив фонд на време
Распределба на расположливо време
Форми на наставните активности

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови
40+15+120 = 175 часови
15.1.
Предавања-теоретска настава
40 часови
15.2.
Вежби (лабораториски,
15 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
30 часови
16.2.
Самостојни задачи
40 часови
16.3.
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
50+40+10 = 100 бода
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30 бодови
17.3.
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за
помалку од 60 бода
5 (пет) (F)
оценување
од 61 до 68 бода
6 (шест) (Е)
(бодови/оценка)
од 69 до 76 бода
7 (седум) (D)
од 77 до 84 бода
8 (осум) (С)
од 85 до 92 бода
9 (девет) (B)
од 93 до 100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
Реализирани активности од точка 15 и 16
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Интерна евалуација и анкета
наставата
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