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Агенда за Работилница: 
 

„ЗОШТО ОЦЕНКА НА РИЗИК ПРИ ПЛАНИРАЊЕ НА РЕВИЗИЈАТА“ 
 

Датум на одржување:   10.11.2021 година 
Место на одржување:   Online на платформата ZOOM 
 

Време Тема 

8:45 - 9:00 Регистрација 

9:00 - 9:15 Отворање на работилницата 

9:15 - 10:45 Сесија 1 
 

1) Covid 19 и внатрешната ревизија 
2) Вовед 

� Ревизија (Надворешна и внатрешна ревизија) 
� Законски барања и стандарди  
� Планирање на ревизијата (прва фаза од процесот на ревизија) 
� Што треба да се има во предвид при планирање на ревизијата? 
� Запознавање на бизнисот и ревизорски универзум 

 
3) Цели на годишното планирање на ревизијата  

� Традиционално планирање на ревизијата  
� Зошто оценка на ризикот 
� Што е ризик? 
� Користи и цели (придобивки) од планирање базирано на проценка на  
� ризици  
� “COSO” стандарди за интерни контроли  

− Контролно опкружување 

− Оценка на ризикот 

− Контролни активности 

− Информации и комуникации 

− Мониторинг 
4) Процес на годишно планирање базирано на проценка на ризик 

� Чекори во процесот на проценка на ризиците 
� Определување на опфат со годишното планирање 

 
Прашања и одговори 

10:45 - 11:00              Пауза 

11:00 - 12:30 Сесија 2 
 

5) Методологија и Упатства за планирање на внатрешната ревизија во 
јавниот сектор 
� Тригодишна стратегија за ревизија 
� Методологија и содржина 
� Годишен план  
� Содржина на годишен план и поврзаност со стратешкиот план 
� Ризици и ризични фактори 
� Табели кои се користат при стратешкото и годишното планирање 
� Примери на видови настани кои може да предизвикаат појава на 

ризици 
� Најчесто користени фактори на ризик 
� Ранг листа на најчесто користени фактори 
� Како се оценува веројатноста да се случи некој настан 
� Значајни промени кај субјектот и ажурирање на планот 

 
Прашања и одговори 

12:30 - 13:00 Заклучни коментари 
Затворање на работилницата 

 


