Врз основа на член 19, 26 и 27 oд Законот за ревизија и
член 7 и член 30 од Статутот на Институтот на овластени
ревизори на Република Македонија (ИОРРМ), Управниот одбор
на ИОРРМ, на предлог на Комисијата за спроведување на
испитот за стекнување на звање ревизор, на ден 31.10.2012
година го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
за начинот и постапката на полагање на испитот за
стекнување на звањето ревизор
Член 1
Со овој Правилник се пропишуваaт условите и начинот на
полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор.
Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на
звање ревизор (во натамошниот текст: Комисијата) го
организира и спроведува испитот за стекнување звање ревизор
(во натамошниот текст: испитот).
Член 2
Комисијата е составена од претседател кој е претставник
од Советот за унапредување и надзор на ревизијата (во
натамошниот текст: Советот) и четири члена кои се овластени
ревизори.
Член 3
Претседателот на Комисијата раководи со работата на
Комисијата и се грижи
за правилна работа на Комисијата.
Кворум за работа на Комисијата претставува присуство на
најмалку три члена на Комисијата. Одлуките на Комисијата се
полноважни доколку за нив гласале најмалку три члена.
Член 4
Испитот се полага писмено според наставниот план даден
во Додаток 1 на овој Правилник. Програмата за полагање на
испитот за стекнување звање ревизор ја предлага Комисијата за
образование, обука и публикации.
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Член 5
Комисијата со оглас во дневен печат и на веб страната на
Институтот на овластени ревизори на РМ (во понатамошниот
текст: ИОРРМ), ги известува заинтересираните кандидати за
временскиот термин за пријавување за полагање на испитот.
Известувањето треба да биде објавено најдоцна 45 дена
пред датумот на отпочнување на полагање на испитот.
Полагањето на испитот се изведува двапати годишно.
Цената на испитот ја утврдува Управниот одбор на ИОРРМ
на предлог на Комисијата.
Член 6
Барањето за полагање на испит за стекнување на звањето
ревизор се доставува до Институтот. Барањето е пропишано со
Правилникот за формата и содржината на образецот на
барањето за полагање на испитот за стекнување на звањето
ревизор и формата и содржината на образецот на барањето за
издавање на уверение за ревизор, објавен на веб страната на
ИОРРМ.
Член 7
Комисијата ги разгледува доставените барања за полагање
на испит за стекнување на звањето ревизор, со пропратните
документи, и утврдува дали пријавениот кандидат ги исполнува
условите за полагање на испитот.
Кандидатот има право да го полага испитот откако ќе биде
писмено известен од генералниот секретар на ИОРРМ.
Член 8
Во случај на непотполни документи согласно член 6 од
овој Правилник, кандидатот се известува дека треба да ги
достави документите кои се непотполни во рок од 7 дена.
Доколку
кандидатот
не
ги
испрати
документите
кои
недостасувале во определениот рок, кандидатот се смета за
одбиен.
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Член 9
Кандидатот кој ги исполнува условите за полагање на
испитот, согласно член 6 од овој Правилник, треба да ги пријави
испитите и да изврши уплата во предвидениот рок.
Кандидатот може да се откаже од полагањето на испитот, за
што писмено го известува генералниот секретар, најмалку 10
дена пред денот определен за полагање на испитот и во тој
случај му се враќаат уплатените средства или истите се
пренесуваат за следното полагање на испитот. Доколку цената за
следното полагање на испитот се зголеми, тогаш кандидатот ја
плаќа разликата помеѓу старата и новата цена на испитот.
Доколку кандидатот не се јави на испитот на кој што бил
уредно поканет, а навреме не го известил генералниот секретар
дека се откажува од полагањето на испитот, нема право на
поврат или пренесување на уплатените средства.
Член 10
Со цел да се стекне со звањето ревизор, кандидатот треба
да ги положи сите предмети од 1-вото ниво пред да ги полага
предметите во 2-рото ниво наведени во Програмата за полагање
на испитот за стекнување на звање ревизор.
Кандидатот самостојно одлучува по кој редослед ќе ги полага
деловите на испитот во рамките на едно ниво.
Член 11
Комисијата назначува одговорно лице и надгледувачи за
спроведување на секој дел од испитот.
Член 12
Пред почетокот на испитот се утврдува идентитетот на
кандидатите кои го полагаат испитот. По утврдувањето на
идентитетот,
кандидатите
потпишуваат
изјави
согласно
Упатствата за администрирање на испитот, кои се утврдени од
страна на Комисијата за образование на МФС.
Член 13
Oдговорното лице пред почетокот на испитот ги
информира кандидатите за пропишаните упатства за текот на
испитот.
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Член 14
Секој дел на испитот е во времетраење од 3 часа. На
кандидатите ќе им бидат дадени 15 минути за читање. Во текот
на времето за читање, не се дозволува земање на белешки,
пресметување или зборување. Секој дел на испитот се вреднува
со 100 бодови. Делот од испитот се смета за положен ако
кандидатот освои најмалку 51 бод (односно 51% од вкупните
бодови).
Член 15
Комисијата врши детален увид во резултатите на
кандидатот, односно начинот на којшто кандидатот го положил
или не го положил испитот.
Комисијата со писмено известување го информира
кандидатот за резултатите во форма ‘Положил‘ или ‘Не положил‘.
Член 16
Кандидатите можат од Комисијата да побараат Извештај за
оценувањето и увид во сопствената испитна тетратка.
Извештајот за оценувањето го подготвува Комисијата, а
надоместокот за добивање на Извештајот за оценувањето и
увидот во испитната тетратка го определува Управниот одбор на
ИОРРМ, на предлог на Комисијата.
Член 17
Генералниот секретар ги документира резултатите од
писмениот испит за постигнатиот успех на секој кандидат
поединечно и ги внесува во Записник во кој се содржани
следните податоци:
1.
2.
3.
4.

Лични податоци за кандидатот;
Податоци за Комисијата;
Датум и час на почетокот и завршувањето на испитот;
Резултатот на кандидатите (“Положил”, “Не положил”)

Записникот се усвојува на состанок на Комисијата.
Член 18
Согласно резултатите од спроведениот испит, Комисијата
го утврдува конечниот број на кандидати кои ги положиле сите
делови содржани во Програмата за полагање на испитот за
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стекнување на звање ревизор. На крајот на севкупната
постапка, Комисијата го доставува списокот на кандидати кои ги
положиле сите предмети до Комисијата за регистрација на
ревизори и овластени ревизори.
Член 19
Кандидатите кои се пријавиле да го полагаат испитот за
стекнување на звање овластен ревизор, продолжуваат со
полагање на испитот за стекнување на звање ревизор.
Член 20
Овој Правилник влегува во сила на денот на усвојувањето
од страна на Управниот одбор на Институтот, а ќе се применува
по добивање на согласност од Советот за унапредување и
надзор на ревизијата.

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ
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ДОДАТОК 1 – НАСТАВЕН ПЛАН
НИВО 1
1.
2.
3.
4.

Финансиско сметководство
Ревизија 1
Управувачко сметководство
Законска регулатива

НИВО 2
5.
6.
7.
8.

Финансиско известување
Ревизија 2
Корпоративно управување и етика
Управување со финансии

Временскиот пресек за правната рамка, стандарди и други официјални
акти е 6 (шест) месеци пред испитот за стекнување на звање ревизор.
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