
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Интерна ревизија   

2. Код 4ЕК120817 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

Четврта/VII 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Јанка Димитрова 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот е замислен да им понуди на студентите основни сознанија за 

концептуалните, теоретските и практичните аспекти на интерната 

ревизија во современото турбулентно опкружување. Тука тие треба да се 

запознаат со клучните аспекти на интерната ревизија и нејзината улога во 

развиените економии; да ја осознаат професионалната и законската 

регулатива иманентна за интерната ревизија; да ги развијат способностите 

за професионално расудување; да стекнат сознанија за текот на 

активностите на интерната ревизија почнувајќи од планирањето на 

интерната ревизија па се до формулирање на извештајот и комуницирање 

со врвниот менаџмент на деловниот ентитет. 
11. Содржина на предметната програма:  

Управување со департманот за интерна ревизија кај трговските друштва, 

финансиските институции и јавниот сектор; Поим, улога и значење на 

интерната ревизија во современите економии; Професионална едукација 

на интерните ревизори; Докази во интерната ревизија; Известување во 

интерната ревизија; Ревизија на измамите; Работна документација во 

интерната ревизија; Професионална регулатива во интерната ревизија; 

Процес на ревизија; Контролна структура; Развивање на годишен 

ревизорски план. 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 
14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 
настава  
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часа 



15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуален проект/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности, 
т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, 
семинарската работа, редовноста на 
предавања и вежби.  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски и Англиски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитрова 

Јанка 

Интерна ревизија – 

авторизиран 

материјал 

Универзитет 

Гоце Делчев 

Штип 

2015 

2. Pickett, K. H. 

Spencer 

The Essential 

Handbook of Internal 

Auditing 

Wiley, West 

Sussex, 

2005 

3. Moeller, Robert: Brink’s modern 

internal auditing, 6th 

ed, 

John Wiley & 

Sons, Inc., New 

Jersey 

2005 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     



2.     

3.     

     

 


