
 

 

 

А Г Е Н Д А 

за интерактивен семинар на тема: 

КЛУЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСИСКОТО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА И 

ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА КАЈ СУБЈЕКТИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР 

 (17–19 октомври во Hotel La Terrazza - Стар Дојран) 

 
ПРВ ДЕН 

Четврток, 17 октомври 

11.00–12.00  Пристигнување и сместување во хотел 

12.00–13.30  ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА – КОНТРОЛНО ОПКРУЖУВАЊЕ  

            Воспоставувањето стабилна контролна средина кај субјектите е  предуслов за 

непречено функционирање на ФУК со цел остварување на општите и на посебните 

цели на субјектот! 

 Воспоставување систем на јавна внатрешна финансиска контрола. 

 Воспоставување и функционирање на единицата за финансиски прашања 

надлежна за вршење на работите од областа на ФУК. 

 Донесување процедури за работа со кои ќе се обезбеди функционирање, 

следење и развој на ФУК. 

 Донесување кодекс на однесување за раководството и за вработените. 

 Воспоставување стабилна контролна средина кај субјектите. 

Презентирање на процедурата за работа на единица за финансиски прашања. 

Презентирање и пополнување матрици за контролна средина. 

Прашања, практични совети и дискусија. 

13.30–14.30  Ручек 

14.30–16.00   ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – ПЛАНИРАЊЕ 

 За квалитетно исполнување на функцијата на внатрешната ревизија, особено 
значајно е планирањето на ревизиите  и идентификувањето на клучните процеси 
што можат да влијаат негативно врз остварувањето на целите на 
работењето, преку  проценка на ризиците, дефинирање на временската рамка, 
опфатот и расположливите ресурси, како и преку утврдување на степенот на 
реализација на планот за ревизија! 

 Активности за донесување стратешки план за ревизија. 

 Активности за донесување годишен план за ревизија. 

 Активности за донесување и изработка на план за поединечна ревизија 
(писмо за овластување, прелиминарно истражување, првичен состанок). 
 



 

 

 

 

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

поединечна ревизија. 

Презентирање и пополнување матрици за проверка на фазата на планирање. 

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

Прашања, практични совети  и дискусија.  

16.00–16.30  Кафе пауза 

16.30–17.30 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ  

             За стабилно финансиско управување и контрола, особено значајно е прецизното 

утврдување на можните ризици, кои можат неповолно да влијаат на 

работењето кај субјектите, како и при остварувањето на нивните цели. 

Потребни се активности за  нивно проценување, следење и преземање на 

потребни мерки за намалување на истите! 

 Стратешки и годишни планови за работењето на субјектот, 

 Идентификување на  клучните ризици кои може негативно да влијаат врз: 

 ефективноста и ефикасноста на активностите  

 примена на правната регулатива  

 заштита на средствата   

 спречување и откривање на измами 

Презентирање на стратегија за управување со ризици. 

Презентирање и пополнување на матрици за проверка на управувањето со ризик. 

Прашања, практични совети  и дискусија. 

 

ВТОР ДЕН 

Петок, 18 октомври 

07.00–10.00 Појадок 

10.00–11.30 ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – ИЗВРШУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ  

             Ревизијата се извршува со утврдување, анализирање, процена и документирање 

на податоците, доволни за давање стручно мислење за поставените цели. Со 

ревизорскиот извештај, на раководните лица им се обезбедува уверување за 

функционирањето на ревидираните системи и процеси, како и на системот за 

финансиско управување и контрола!    

 Обезбедувањето потребни информации за процена на системите/процесите. 

 Ревизорски докази. 

 Ревизорски методи (постапки). 

 Ревизорски пристап. 

 Ревизорска програма. 



 

 

 

 

 Ревизорска документација. 

 Ревизорски извештај – елементи. 

 Ревизорски извештај - нацрт, претходен и конечен извештај 

Вежби, практични примери  

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

известување 

11.30–12.00  Кафе-пауза 

12.00–13.30 ВОСПОСТАВУВАЊЕ КОНТРОЛНИ АКТИВНОСТИ КАЈ СУБЈЕКТИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР 

             Креирањето на правилни политики и воспоставувањето на постапки за 

справување со ризиците е од особено значење за постигнување на целите и 

задачите на субјектот! 

 

 Пишани процедури за текот на движење на документацијата и следење на 

неговото спроведување. 

 Делегирање овластувања. 

 Поделба на должностите. 

 Надзор. 

 Ех-ante и Ех-post финансиска контрола. 

 Надзор од страна на раководителот на единицата за финансиски прашања. 

Презентирање процедури за текот на движење на документацијата. 

Вежби, практични примери. 

Презентирање и пополнување на матрици за контролни активности. 

13.30–15.00  Ручек 

15.00–17.00  ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА – МОНИТОРИНГ 

             Од особено значење за внатрешната ревизија претставува и солидно 

воспоставениот систем за следење на реализација на препораките и мерките 

преземени од раководителот на субјектот за нивно реализирање! 

 Мониторинг на внатрешната ревизија. 

 Следење на имплементацијата на препораките. 

Вежби, практични примери.  

Презентирање и пополнување матрици за проверка на фазата на извршување, 

известување и мониторинг. 

 

 

 



 

 

 

 

ТРЕТ ДЕН 

Сабота, 19 октомври 

 

07.00–08.00 Појадок и напуштање на хотелот 

* Организирана посета на Солун, со вклучен превоз и туристички пратител. Во 

попладневните часови – поаѓање за Стар Дојран. 

 

 

ПРЕДАВАЧИ 

М-Р ЦВЕТА РИСТОВСКА, помошник на главниот државен ревизор и овластен државен 

ревизор, со долгогодишно искуство во изработката на финансиските извештаи и 

завршната сметка, како и од областа на ревизијата на финансиските извештаи. Како 

стручњак од практиката, изведува настава по предметот „Ревизија“ на Економскиот 

факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје. 

 
М-Р ЉУБИЦА ТОШЕВСКА, раководител на ревизија, овластен државен ревизор и овластен 

ревизор, со долгогодишно искуство во изработка на финансиските извештаи и 

завршната сметка, како и од областа на ревизијата на финансиските извештаи. 

 


