
 

 

 

ПОКАНА 

за учество на 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) 

  
Лоцирајќи ја клучната важност на системот на јавната внатрешна финансиска 
контрола, Симпозион организира дводневен семинар на тема КЛУЧНИ АСПЕКТИ НА 

ФИНАНСИСКОТО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА И ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА КАЈ СУБЈЕКТИТЕ ОД ЈАВНИОТ 

СЕКТОР. Овој систем – кој го опфаќа финансиското управување и контрола, 
внатрешната ревизија и нивната хармонизација – претставува значен сегмент за 
непречено функционирање на секој субјект од јавниот сектор. 

Како цел на финансиското управување и контрола го препознаваме 
воспоставување на систем на функционирање на процесите во субјектите од јавниот 
сектор на начин кој ќе обезбеди  извршување на работите на правилен, ефикасен, 
економичен и ефективен начин, усогласувајќи го работењето со законската 
регулатива, заштитувајќи го имотот и другите ресурси од загуби предизвикани од 
лошо управување, јакнејќи ја одговорноста при извршување на задачите и правилно 
евидентирајќи ги финансиските трансакции. 

Како цел на внатрешната ревизија го  одредуваме обезбедувањето на 
раководителот на субјектот од јавниот сектор со независно, разумно и објективно 
уверување за работењето на субјектот, давањето поддршка на раководните лица за 
остварување на целите на субјектот, преку реализација на плановите за работа, 
донесени врз база на објективна процена на ризик, како и извршувањето поединечни 
внатрешни ревизии.  

Барајќи ја поврзаноста на финансиското управување и контрола со внатрешната 
ревизија, можеме да констатираме дека внатрешната ревизија треба да даде процена 
на соодветноста, економичноста, ефективноста и ефикасноста на системот за 
финансиско управување и контрола. 

На обуката, во делот на финансиското управување и контрола, соодветно внимание ќе 
се посвети на: 

 Стабилната контролна средина – ефикасна единица за финансиски прашања, 
пишани политики и процедури за работа.  

 Утврдувањето на ризиците – влијание врз работењето на субјектите, 
остварувањето на целите и начин на справување со истите. 

 Контролите во субјектот – сеопфатни, комплетни и јасни пишани процедури, 
донесени овластувања и одобрувања, поделба на должностите, надзор, ex-ante и 
еx-post контрола, следење и усогласување на евиденциите со соодветните 
документи, контроли на деловните/трговските книги. 

 



 

 

 

Семинарот предвидува презентирање на пишана процедура за работа на единицата за 
финансиски прашања, презентирање на стратегија за управување со ризици, 
практични примери и вежби, практично пополнување на матрици за проверка на 
компонентите на системот за финансиско управување и контрола.  

Во делот на внатрешната ревизија, соодветно внимание ќе се посвети на: 

 Организационата и функционалната независност на внатрешната ревизија 
– статусот, кадровската екипираност, професионалноста и стручноста, начинот 
на функционирање. 

 Планирањето на внатрешната ревизија – проценка на ризиците, временската 
рамка, опфатот и расположливите ресурси, видови ревизии, стратешки, годишен 
план и план за секоја поединечна ревизија. 

 Извршувањето на внатрешната ревизија – програми за работа; нацрт, 
претходен и конечен извештај. 

 следење/мониторинг на препораките - утврдување на степенот на 
спроведување на препораките и мерките преземени од раководителот на 
субјектот за нивно реализирање. 

На семинарот, посебно внимание ќе се посвети на: практични примери за фазите на 
планирање, извршување и известување од извршените ревизии; презентирање на 
стратешки план за ревизија, годишен план за ревизија и план за поединечна ревизија; 
практично пополнување матрици за самопроверка на фазите од извршените ревизии 
како и на мониторингот на дадените препораки.  
 

Почитувани, Ве информираме дека имате можност, со котизација од 6.950 денари + 
18% ДДВ, да учествувате во овој исклучително интересен и полезен семинар од 
областа на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија, со 
вклучени кафе-паузи, сертификат за учество и работен материјал од семинарот. За две 
или повеќе пријавени лица од иста институција, следува попуст од 10%. 

Цената на аранжманот по лице изнесува 9.690,00 денари за сместување во 
еднокреветна соба и 8.480,00 денари по лице за сместување во двокреветна соба, 
и истата вклучува: 

 два полни пансиони (доручек, ручек и вечера) и 

 организирана посета на Солун, со вклучен превоз и туристички пратител 

Сместувањето е во HOTEL LA TERRAZZA – СТАР ДОЈРАН. 

Заради квалитетот на обуката, бројот на учесници е ограничен. Доколку сакате да 
бидете дел од истата, Ве молиме да го пополните »ПРИЈАВНИОТ ЛИСТ«  најдоцна до  14 
октомври 2019 г. и да го испратите на следната електронска пошта: 
info@simpozion.mk  

*Подолу се наведени информации за котизацијата за семинарот и за аранжманот. 

 

http://hotellaterrazza.mk/
https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2019/09/Пријавен-лист_ФУК-и-Внатрешна-ревизија.doc
mailto:info@simpozion.mk


 

 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРОТ: 

Примач: СИМПОЗИОН ДООЕЛ – Скопје 

Адреса:  ул. Франклин Рузвелт 54/1-16 

Сметка бр. 210071635330103 

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 

ДБ за ДДВ: МК4080016561868 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПЛАТА НА АРАНЖМАНОТ: 

Примач: ДПУТУ ХСХ ГРУП ДОО СКОПЈЕ - Подружница - Хотел Ла Террасса  

Адреса:  ул.Маршал Тито бр.84 , Стар Дојран 

Сметка бр. 210-0678597202-42  

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА   

ДБ: МК4038012505886 

 

Контакт тел.:  078 271 576 

 

 


