ПОКАНА
за учество на тридневен стручен семинар
КЛУЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСИСКОТО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА,
ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА
(12–14 МАЈ ВО НОВИ САД, Р. СРБИЈА)
Ни претставува задоволство да ве поканиме на тридневниот стручен семинар „КЛУЧНИ
АСПЕКТИ НА ФИНАНСИСКОТО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА, ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИСКА
КОНТРОЛА“. Имајќи ја предвид потребата од стабилно контролно опкружување, каде
што во сите процеси на работењето ризиците се покриени со контроли, се поставува
прашањето: како да воспоставиме стабилна контролна средина? Финансиското
управување и контрола е систем на политики, процедури и активности
воспоставени од раководителот на субјектот за да се обезбеди уверување дека целите
на субјектот се остварени.
Целта на финансиското управување и контрола е воспоставување систем во кој
процесите ќе се одвиваат на начин што обезбедува извршување на работите на
правилен, ефикасен, економичен и ефективен начин, усогласен со законската
регулатива, јакнење на одговорноста при извршувањето на задачите, правилно
евидентирање и контрола на финансиските трансакции.
Целта на внатрешната ревизија е да му обезбеди на раководителот на субјектот од
јавниот сектор независно, разумно и објективно уверување за работењето на
субјектот, да им даде поддршка на раководните лица во остварувањето на целите на
субјектот преку реализација на плановите за работа, донесени врз основа на
објективна процена на ризикот, како и во извршувањето поединечни внатрешни
ревизии.
Во интерес на ефективноста на контролите, треба да се воспостават контролни
активности во сите процеси кај правните субјекти, на сите нивоа, да бидат
соодветни, сеопфатни, разумни, директно поврзани со контролните цели и да
функционираат постојано.
Семинарот ќе се реализира според подолу приложената агенда во периодот од 12–14
МАЈ 2022 Г., во НОВИ САД, Република Србија.
Семинарот е наменет за: одговорни лица на институции, раководни лица на
организациските единици на субјектот, вработени во сектор за финансиски прашања,
одделение за буџетска координација, контрола, сметководство и плаќања, вработени
во единицата за финансиски прашања, сите носители на активности на финансиското
управување и контрола, вработени во сектор / одделение за внатрешна ревизија.
Работата на тематските блокови ќе се потпира врз сериозното професионално знаење
и искуството на предавачот, според што најавуваме висококвалитетна едукативна
програма и работа, која сериозно ќе го унапреди Вашето знаење од овие области и ќе
ги демонстрира методите за негова практична примена.

Со оглед на ограниченоста на капацитетите и важноста на навременото оформување
група, даваме предност на првопријавените. Ве информираме дека доколку се
пријавите до 8 април 2022 година, добивате 5% попуст на аранжманот и
котизацијата.
• Котизацијата за семинарот изнесува 6.950,00 денари + 18% ДДВ. За пријава
испратена до 1 април, цената за котизација со 5% попуст изнесува 6.603,00
денари + 18% ДДВ.
Цената за котизација вклучува: полно учество во работните сесии на
семинарот, користење на конференциска сала, две кафе-паузи, сертификат за
учество, работен материјал од семинарот, како и непосредна комуникација со
предавачите за надминување на Вашите прашања и дилеми.
• Цената за аранжманот по лице изнесува 20.890,00 денари за сместување во
двокреветна соба. За сместување во еднокреветна соба се доплаќа 620,00
денари. За пријава испратена до 8 април, цената на аранжманот со 5% попуст
по лице за сместување во двокреветна соба изнесува 19.846,00 денари.
Детален опис на елементите опфатени со цената на аранжманот е даден во
ПРОГРАМАТА ЗА ПАТУВАЊЕ.
Заради квалитетот на семинарот, бројот на учесници е ограничен. Пријавувањето за
учество на семинарот е отворено најдоцна до 6 мај 2022 г. со пополнување и
испраќање на пријавниот лист на следната електронска адреса: info@simpozion.mk
Напомена: Пропишаните протоколи за заштита од COVID-19 ќе бидат во целост
применети. Потребно е сите учесници на обуката задолжително да се информираат и
да ги почитуваат актуелните мерки за COVID-19, донесени од страна на надлежните
органи на државна управа во двете земји.
За сите дополнителни прашања и потребни информации во врска со семинарот,
слободно контактирајте нè на тел. 078 271 576 или на официјалната имејл адреса.
Информации за уплата на котизација за семинарот:
Примач: СИМПОЗИОН ДООЕЛ – Скопје
Адреса: ул. Франклин Рузвелт бр.54/16, Скопје
Сметка бр. 210071635330103
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
ЕДБ: МК4080016561868
Контакт тел.бр: 078 271 576
Информации за уплата на аранжманот:
Примач: ТА ЕЛИДА ТУРС
Адреса: ул. Македонски просветители бр. 5, Охрид
Сметка бр. 240 1200010055 25
Уни Банка АД Скопје
ЕДБ: 4020002132171

АГЕНДА
на тридневниот стручен семинар
КЛУЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСИСКОТО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА,
ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА
(12–14 МАЈ ВО НОВИ САД, Р. СРБИЈА)
ПРВ ДЕН
ЧЕТВРТОК, 12 МАЈ
15.00–16.00 ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА – ФУК
Воспоставувањето на стабилно контролно опкружување како предуслов за
остварување на општите и посебните цели на субјектот
-

Воспоставување на системот за јавна внатрешна финансиска контрола
Воспоставување и функционирање на единицата за финансиски прашања
Донесување процедури за работа со кои ќе се обезбеди функционирање,
следење и развој на ФУК
Воспоставување стабилна контролна средина кај субјектите

Презентирање на процедурата за работа на единицата за финансиски прашања.
Презентирање и пополнување матрици за контролна средина.
Прашања, практични совети и дискусија.
16.00–17.00 ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – ПЛАНИРАЊЕ
За квалитетно исполнување на функцијата на внатрешната ревизија од
особено значење е планирањето на ревизиите и идентификувањето клучни
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.
-

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

Презентација на 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.

17.00–17.30 Кафе-пауза
17.30–18.30 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ
За стабилно финансиско управување и контрола од особено значење 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
потребни мерки за нивно намалување.
-

Стратешки и годишни планови за работењето на субјектот,
Идентификување на клучните ризици што може негативно да влијаат врз:
✓ ефективноста и ефикасноста на активностите,
✓ примената на правната регулатива,
✓ заштитата на средствата и
✓ спречувањето и откривање на измами

Презентација на стратегија за управување со ризици.
Презентирање и пополнување матрици за проверка на управувањето со ризик.
Прашања, практични совети и дискусија.

ВТОР ДЕН
ПЕТОК, 13 МАЈ
15.00–16.00 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 системот за финансиско управување и контрола
-

Обезбедување на потребните 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 матрици за проверка на фазата на извршување и
известување.

16.00–17.00 ВОСПОСТАВУВАЊЕ КОНТРОЛНИ АКТИВНОСТИ КАЈ СУБЈЕКТИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР
Креирањето правилни политики и воспоставувањето постапки
справување со ризиците како практики со особено значење
постигнување на целите и задачите на субјектот
-

за
за

Пишани процедури за текот на движењето 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

Презентација на процедури за текот на движење на документацијата.
Вежби, практични примери.
Презентирање и пополнување матрици за контролни активности.
17.00–17.30 Кафе-пауза
17.30–18.30 ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – МОНИТОРИНГ
Солидно воспоставениот систем за следење на реализацијата на
препораките и мерките преземени од раководителот на субјектот за нивно
реализирање како особено значаен елемент на внатрешната ревизија
-

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.

За сите учесници на семинарот, ќе бидат обезбедени: сертификат за учество на
обуката; работни материјали од обуката; предлог процедури; матрица со прашања за
проверка на степенот на имплементација на финансиското управување и контрола;
матрица со прашања за проверка на реализацијата на фазите на внатрешната
ревизија.

НАПОМЕНА:
Можни се измени во агендата согласно со потребите на учесниците и развиените
дискусии за време на семинарот.

