
 

 

 

А Г Е Н Д А 
за еднодневна работилница на тема: 

ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА КАЈ СУБЈЕКТИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР 
(4 мај во Хотел „City Park“ – Скопје) 

 
09.45–10.00  Пристигнување и регистрација на учесниците. 

10.00–11.00  Внатрешна ревизија – планирање 

Планирањето ги обезбедува битните предуслови за извршување на натамошните 

ревизорски активности: 

- Активности за донесување на стратешки план за ревизија за период од три 

години; 

- Активности за донесување на годишен план за ревизија и 

- Активности за донесување и изработка на план за поединечна ревизија (писмо за 

овластување, преелиминарно истражување, првичен состанок) 

Презентирање на стратешки план за ревизија, годишен план за ревизија и план за 

поединечна ревизија. 

Презентирање и пополнување на матрици за проверка на фазата на планирање. 

Предлози и препораки за надминување на слабостите во процесот на планирање.  

Прашања и дискусија. 

11.00–11.30  Кафе-пауза 

11.30 –12:30 Внатрешна ревизија – извршување 

Ревизијата се извршува со утврдување, анализирање, процена и документирање на 
податоците, доволни за давање на ревизорско мислење за поставените цели. 

- Обезбедувањето на потребните информации и податоци за водењето на 

деловните и трговските книги  

- Обезбедувањето на потребни информации за процена на системите/процесите; 

- Ревизорски докази, 

- Ревизорски методи (постапки), 

- Ревизорски пристап, 

- Ревизорска програма,  

- Ревизорска документација. 

Презентирање и пополнување на матрици за проверка на фазата на извршување. 

Предлози и препораки за надминување на слабостите во процесот на извршување.  

Прашања и дискусија. 



 

 

 

12.30–13.30  Пауза за ручек 

13.30–15.00  Внатрешна ревизија – известување и мониторинг 

Составување и презентирање на ревизорскиот извештај претставува завршна фаза во 

постапката за ревизија, во која ревизорот подготвува извештај и ги презентира наодите 

во соодветна форма, лесно разбирлива и ослободена од недвосмисленост, базирана само 

на информации кои се поткрепени со комплетни и релевантни докази. 

Мониторингот го претставува степенот на имплементација на дадените препораки.  

- Ревизорски извештај - елементи, 

- Ревизорски извештај - нацрт, претходен и конечен извештај  

- Мониторинг на внатрешната ревизија. 

 

Презентирање и пополнување на матрици за проверка на фазата на известување и 

мониторинг на препораките. 

Предлози и препораки за надминување на слабостите во процесот на известување и 

мониторинг.  

 

Прашања и дискусија.è 

 

Предавачи 
 

• M-р Тања Таневска, поранешен Главен државен ревизор 

• М-р Цвета Ристовска,  овластен државен ревизор 

• Тања Јаневска, овластен државен ревизор 

 

 


