
Врз  основа  на  член  26,  став  (4)  од  Законот  за  јавна  внатрешна  финансиска 
контрола (  „Службен весник  на  Република Македонија  бр.90/09)  министерот за 
финансии донесе

ПРАВИЛНИК 
ЗА ЕТИЧКИОТ КОДЕКС НА ВНАТРЕШНИТЕ РЕВИЗОРИ 

Член 1

Со овој правилник се пропишува Етичкиот кодекс на внатрешните ревизори.

Член 2 

Етичкиот кодекс на внатрешните ревизори е даден во прилог кој е составен дел на 
овој правилник.

Член 3

Со  денот  на  влегувањето  во  сила  на  овој  правилник  престанува  да  важи 
Правилникот за начинот на вршење на работите на внатрешна ревизија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.72/03).

Член 4

Овој  правилник  влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на  објавувањето  во 
„Службен весник на Република Македонија “.

Бр._________________
_____________ 2010 година

Скопје

МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ
  м-р Зоран Ставрески
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Етички кодекс 
Вовед

Целта на Етичкиот кодекс на Институтот за внатрешна ревизија (издаден во 
јануари 2009 година) е да промовира етичка култура во глобалната професија на 
внатрешна ревизија.

Внатрешна ревизија е независна активност на давање објективно уверување и 
совет,  воспоставена со цел да придонесе за зголемување на  вредноста и 
подобрување на работењето на субјектот.  Таа помага  субјектот да ги 
исполни своите цели,  применувајќи систематски,  дисциплиниран пристап за 
процена и подобрување на ефективноста во  процесите на управување со 
ризикот, контролата и управувањето.

Етичкиот кодекс е неопходен и соодветен за професијата на внатрешна ревизија, 
основан  каков  што  е  врз  основа  на доверба  заснована  на објективно 
уверување за владеењето, управувањето со ризик и контролата.

Етичкиот кодекс на Институтот ја надминува дефиницијата на  внатрешната 
ревизија со тоа што вклучува две основни компоненти:

1.Принципи   кои   се   релевантни   за   професијата   и   практиката   на вна-
трешна ревизија;
2.Правила за однесување кои ги опишуваат нормите на однесување кои се 
очекуваат од внатрешните ревизори.

Овие правила помагаат во толкувањето на Принципите при практичната 
примена и целта им е да раководат со етичкото  однесување на 
внатрешните ревизори.

"Внатрешни ревизори"  се членовите на Институтот,  иматели или кандидати за 
професионалниот сертификат од Институтот и оние кои обезбедуваат услуги на 
внатрешна ревизија во рамките на дефиницијата за внатрешна ревизија.

Примена и спроведување

Овој Етички кодекс важи и за субјектите и за лицата кои обезбедуваат услуги на 
внатрешна ревизија.

За членовите на Институтот и имателите или кандидатите за професионалните 
сертификати на Институтот,  прекршувањата на  Етичкиот кодекс ќе се 
проценуваат и администрираат согласно со  подзаконските акти и 
административните директиви на Институтот.  Фактот  дека одреден вид на 
однесување не е споменат во Правилата за однесување,  не значи дека тоа е 
прифатливо или соодветно, и според тоа, членот, имателот на сертификатот, или 
кандидатот можат да бидат одговорни за дисциплински прекршок.
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ЕТИЧНИ КОДЕКС

Принципи

Внатрешните ревизори се очекува да ги применуваат и да се придржуваат кон 
следниве принципи:

1. Интегритет
Интегритетот на внатрешните ревизори создава доверба и на тој начин 
обезбедува основа за веродостојност на нивната проценка.

2. Објективност
Внатрешните ревизори покажуваат највисокото ниво на професионална 
објективност во прибирањето,  проценувањето и пренесувањето на 
информации за активноста или процесот што го испитуваат.  Внатрешните 
ревизори вршат урамнотежена проценка на сите  релевантни околности и врз 
нив не влијаат нивните сопствени интереси и други формирани мислења.

3. Доверливост

Внатрешните ревизори ја почитуваат вредноста и сопственоста на 
информациите кои ги добиваат и не ги откриваат информациите без соодветно 
овластување освен ако не постои правна или професионална обврска така да 
постапат.

4. Компетентност

Внатрешните ревизори применуваат знаење, вештини и искуство потребни во 
извршувањето на внатрешната ревизија.

Правила     на     однесување      

1. Интегритет

Внатрешните ревизори:

1.1Ја извршуваат нивната работа чесно, трудољубиво и одговорно.
1.2Го почитуваат законот и ги откриваат информациите кои се очекува да се 
откријат според законот и професијата.
1.3Не се намерно дел од било која нелегална активност,  или не се намерно 
вклучени во постапки што го нарушуваат угледот на професијата на внатреш-
ната ревизија или на организацијата.
1.4Ги почитуваат и придонесуваат за остварување на законските и етичките 
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цели на организацијата.

2. Објективност

Внатрешните ревизори:
2.1  Не учествуваат во ниедна активност или однос кои би можеле да и 

наштетат или да се смета дека и наштетуваат на објективната проценка. 
Ваквото учество подразбира активности или односи што може да бидат во 
конфликт со интересите на организацијата.

2.2Не прифаќаат ништо што би можело да му наштети или да се смета дека 
му наштетува на нивното професионално мислење.
2.3Ги откриваат сите материјални факти кои им се познати, а кои, доколку не 
се откријат,  би можеле да го нарушат известувањето за активностите кои се 
прегледуваат.

3. Доверливост

Внатрешните ревизори:

3.1Разумно ги користат и штитат информациите добиени во текот на вршење-
то на нивните обврски.
3.2Не користат информации за каква било лична добивка или на кој било на-
чин кој би бил спротивен на законот или штетен за легитимните и етичките 
цели на организацијата.

4. Компетентност

Внатрешните ревизори:

4.1Се ангажирани само за оние услуги за кои тие го имаат потребното знаење, 
вештини и искуство.
4.2Вршат услуги на внатрешна ревизија согласно Меѓународните стандарди 
за професионално вршење на внатрешната ревизија.
4.3Постојано ја подобруваат нивната подготвеност и ефективност и квалите-
тот на нивните услуги.
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