
Informacii za implementacija na Proektot REPARIS 
 
Во 2003 година, тим на Светска банка подготви Извештај за почитувањето на 
стандардите и кодексите (ИПСК) за сметководство и ревизија во Македонија. 
Препораките за политиките од ИПСК беа договорени меѓу Светската банка, 
Министерството за финансии и чинителите во земјата. Исто така, беше договорено 
во рамките на РЕПАРИС да се изготви детална национална стратегија и акционен 
план и истите да се имплементираат врз основа на дадените препораки за 
политиките.  
 
Националниот управен комитет, составен од клучни јавни и приватни чинители кои 
учествуваат во корпоративното финансиското известување беше формиран во 2005 
година. Националниот управен комитет, координиран од страна на Министерството 
за финансии и со помош на партнерите за развој, ги изготви Националната 
стратегија и акциониот план. Владата на Република Македонија на седницата која се 
одржа на 9 август 2006 година ги усвои националната стратегија и акциониот план. 
На 11 април 2007 година, Министерот за финансии потпиша договорот за грант 
помеѓу Владата на Р. Македонија и Меѓународната банка за реконструкција и развој 
(во понатамошниот текст “Светска банка”). Вкупниот износ на грантот расположив за 
имплементирање на националната стратегија и акциониот план, проект РЕПАРИС, 
изнесува 4.308.250 евра. Холандија учествуваше со 3,500,750 евра, а Австрија со 
807,500 евра. Покрај тоа, Владата на Р. Македонија се обврза дека ќе учествува со 
10%.  
 
Намената на грантот е да се имплементираат активностите кои се определени во 
Националната стратегија и акциониот план за корпоративно финансиско 
известување во согласност со барањата на законите на ЕУ и применливите 
меѓународни најдобри практики.  

  
Vo tekot na 2007 godina Institutot gi dostavi site Uslovi za anga`irawe 
predvideni so Nacionalnata strategija i akcioniot plan.  
 
Tekoven status na sproveduvawe na aktivnostite vo ramkite na proektot 
REPARIS:  
 
1. Ispit za ovlasteni revizori i Kontinuirano profesionalno 
usovr{uvawe 
 
Na 11.11.2008 godina, zapo~na anga`manot na konsultantite anga` irani vo 
ramkite na proektot REPARIS, za sproveduvawe na aktivnostite za 
sproveduvawe na ispit za ovlasteni revizori i kontinuirano 
profesionalno obrazovanie. Anga`manot na konsultantite trae do juli 
2009 godina. Vo periodot od 7 meseci konsultantite treba: 

- da sprovedat "Proben ispit" vo mart 2009 godina, so prethodna 
obukla za ispitot,  

- da izgotvat Programa za polagawe na ispitot,  

- da izgotvat materijali za polagawe na ispitot 

- da izgotvat materijali  za obuka za polagawe na ispitot, 

- da izgotvat Programa za kontinuirano profesionalno obrazovanie, 

- da izgotvat materijali i da sprovedat kontinuirano profesionalno 
obrazovanie.  



 
Nadle`ni komisii: Komisija za obrazovanie, obuka i izdava{tvo i 
Komisija za sproveduvawe na ispitot za ovlasten revizor  
 
2. Kontrola na kvalitet  
 
Pretstoi  evaluacija na finansiski ponudi i anga`irawe na konsultanti.  
 
Nadle`ni komisii: Komisija za kontrola na kvalitetot na revizorskite 
uslugi  
 
3. Disciplinski postapki 
 
Postapkata e vo kone~na faza. Pretstojat pregovori so konsultantite koi 
}e bidat anga`irani. 
  
Nadle`ni komisii: Komisija za etika  
 
3. Prevod na MSFI, MSS, MSR i Kodeks na etika 
 
Postapkata e vo faza na dostavuvawe pokana za davawe na ponudi.  
 
Nadle`ni komisii: Komisija za smetkovodstveni standardi, Komisija za 
standardi za revizija, Komisija za etika  
 
4. Register na ovlasteni revizori i register na dru{tva za revizija i 
ovlasteni revizori – trgovci poedinci. 
 
Vo prviot povik za izrazuvawe na interes objaven vo juli 2008 godina 
nema{e dovolno prijaveni kandidati. Vo noemvri povtorno e objaven povik 
za dostavuvawe na prijavi za izrazuvawe na interes.  
 
Nadle`ni komisii: Komisija za registracija na ovlasteni revizori  
 
5. Barawe za preureduvawe na prostoriite na Institutot, 
kancelariski mebel i oprema.  
 
Vo septemvri 2008 godina, prostoriite na Institutot bea preuredeni i 
be{e obezbedena pobaranata oprema i kancelariski mebel od strana na 
proektot REPARIS.  
 


