
 

 

 

П О К А Н А 
за еднодневна работилница на тема: 

ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА КАЈ СУБЈЕКТИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР 

(4 мај во Хотел „City Park“ – Скопје) 

 Внатрешната ревизија, како независна активност на давање на објективно 
уверување и совет на раководителот на субјектот од јавниот сектор за подобрување на 
работењето на субјектот, е област на која треба да и се посвети големо внимание од 
аспект на нејзино воспоставување во субјектите од јавниот сектор, обезбедување на 
соодветни услови за нејзино непречено функционирање и зголемување на знаењата и 
вештини на внатрешните ревизори. 

Внатрешната ревизија, согласно Законот за јавна внатрешна финансиска 

контрола и Законот за трговските друштва, се воспоставува кај Собранието на 

Република Македонија, Народната банка на Република Македонија, Генералниот 

секретаријат на Владата на Република Македонија, Судскиот совет на Република 

Македонија, министерствата, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 

Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Агенцијата за државни 

патишта на Република Македонија, Агенцијата за вработување на Република 

Македонија, како и во сите субјекти од јавниот сектор чиј просечен годишен буџет 

односно финансиски план во последните три години го надминува износот од 50 

милиони денари. Внатрешната ревизија ја воспоставува раководителот на субјектот.  

Целта на внатрешната ревизија е на раководителот на субјектот од јавниот 

сектор да му обезбеди независно, разумно и објективно уверување и совет, со цел 

подобрување на работењето на субјектот и зголемување на ефективноста на 

системите за внатрешна контрола. 

Улогата на внатрешната ревизија е да даде поддршка на раководителите во 
субјектот од јавниот сектор за остварување на целите на субјектот преку реализација на 
донесените планови за работа, а врз основа на објективна процена на ризик, како и 
извршување на поединечни внатрешни ревизии. Исто така, улогата на внатрешната 
ревизија е да даде процена на соодветноста, економичноста, ефективноста и 
ефикасноста на системот за финансиско управување и контрола. 

 
Внатрешната ревизија треба да му помогне на раководителот на субјектот за 

утврдување, процена и управување со ризиците во однос на усогласеноста на 
работењето со законите, подзаконските и интерните акти и договори, веродостојноста 
и сеопфатноста на финансиските и оперативните информации искажани во 
финансиските извештаи,  извршувањето на задачите и остварувањето на целите, да 
даде препораки за подобрување на работењето и работните процедури како и да врши 
мониторинг односно контрола на спроведувањето на мерките преземени од 
раководителот на субјектот од јавниот сектор, врз основа на извршените ревизии. 
 



 

 

 

На обуката за оваа тема, соодветно внимание ќе се посвети на: 

- организационата и функционалната независност на внатрешната ревизија од 

аспект на статусот, кадровската екипираност, професионалноста и стручноста, 

- начинот на функционирање на внатрешната ревизија (состојби), 

- системот на планирање на активностите на внатрешната ревизија – проценка на 

ризиците, временската рамка, опфатот и расположливите ресурси, видовите 

ревизии, стратешкиот, годишниот план и план за секоја поединечна ревизија, 

степенот на реализација на плановите, 

- начинот на извршување на внатрешната ревизија – програми за работа, 

- известувањето на внатрешната ревизија – нацрт, претходен и конечен извештај, 

- следењето, односно мониторингот на препораките – утврдување на степенот на 

спроведување на препораките и мерките преземени од раководителот на 

субјектот за нивно реализирање. 

Посебно внимание на обуката, благодарејќи на долгогодишното практично 

искуство на предавачите, ќе се посвети на практично пополнување на матрици 

за проверка на фазите на планирање, извршување и известувањето од 

извршените ревизии, како и мониторинг на дадените препораки, со цел да се 

утврдат: 

- Состојбите во однос на внатрешната ревизија (планирање, извршување, 

известување); 

- Предизвици во однос на состојбите каде се утврдени слабости и 

недостатоци и 

- Препораки за постапување како да се постигнат подобрувања.  

  

Почитувани, Ве информираме дека имате можност, со котизација од 4.950 денари + 

18% ДДВ да учествувате во оваа исклучително интересна и полезна работилница од 

областа на внатрешната ревизија, со вклучени кафе-пауза, ручек, сертификат за учество, 

работен материјал од работилницата, како и непосредна комуникација со предавачите 

за надминување на Вашите прашања и дилеми. За две или повеќе пријавени лица од 

иста институција, следува попуст од 10%. 

Заради квалитетот на работилницата, бројот на учесници е ограничен. Затоа, доколку 

сакате да бидете дел од истата, Ве молиме да го пополните пријавниот лист што Ви го 

испраќаме во прилог (истиот го има и на нашата веб страна: http://simpozion.mk/), 

најдоцна до 2 мај 2018 г. и да го испратите на следната електронска пошта:  

info@simpozion.mk  

http://simpozion.mk/
mailto:info@simpozion.mk


 

 

 
 

Информации за уплата на котизација за обуката: 

Примач: СИМПОЗИОН ДОО – Скопје 
Адреса:  ул. Франклин Рузвелт 54/1-16 
Сметка бр. 210071635330103 
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 
ДБ за ДДВ: МК4080016561868 
Контакт тел.бр:  078 271 576 

 

 


