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АГЕНДА 

за работилницата 
 

ПЛАНИРАЊЕТО НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНКА НА СИСТЕМОТ ЗА 
ВНАТРЕШНИ КОНТРОЛИ И ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ, КАКО ОСНОВЕН ПРЕДУСЛОВ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РЕВИЗОРСКИОТ ПРИСТАП И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА 

 
05 – 06 МАРТ 2020  Велес, Хотел Романтик 

 

Четврток (05.03.2020)  
 
9:30-10:00 – Пристигнување и регистрација  

 
10:00 – 10:15 Отворање на работилницата 
10:15- 11: 30 Прва сесија  

 

• Вовед  

- Ризици; 
- Видови на ризици; 
- Управување со ризик: 

o Што подразбираме под управување со ризик; 
o Што опфаќа управувањето со ризик; 
o Стратегија за управување со ризик (зошто е потребна, 

кому му служи и кој ја изработува); 
- PIFC модел (Јавна внатрешна финансиска контрола) 
- Улога на ревизорите; 
- Модел на зрелост. 

 

11:30 – 12:00 Кафе пауза   
12:00 – 13:30 Втора сесија  

 

• Обезбедување на ревизорски докази; 
o Извори на ревизорски докази; 
o Квалитет и значење на ревизорските докази; 

• Ревизорски техники и процедури; 

• Пристап на ревизијата; 
o Системски базиран  пристап наспроти пристап на директни 

тестирања; 
o Видови на содржајни тестови; 
o Инхерентен ризик / контролен ризик / ризик од неоткривање; 
o Позитивна / негативна проверка. 

13:30-14:15  
(Вежба/случај – Ревизија на приходи / администрирање на локални 
даноци и такси) 
 
  

 
 
 
 
 



Петок  (06.03.2020)  
 
9:30-11:00 Прва сесија 

• Техники на интервјуирање и вештини на комуникација на ревизорот    
- начини на спроведување на интервјуа;     
- главни аспекти на ефективна комуникација;   
- суштина и значење на интервјуата.    

 

11:00 – 11:30 кафе пауза 
11:30 – 13:00 Втора сесија 

 

• Ревизорски извештај – изготвување   

- елементи на ревизорскиот извештај, структура и содржина на 
ревизорскиот извештај;   

- фази на изготвување на ревизорскиот извештај;   
- различни чекори во пишување на ревизорскиот извештај.  

 
 

• Утврдени состојби и препораки  

- што треба да содржи утврдената состојба; 
- како да се структуира квалитетна препорака; 
- препораката треба да се однесува кон утврдената состојба 

или кон причината за утврдената состојба?   

- што треба да содржи квалитетна, ефективна и спроводлива 
препорака;  

• Улогата на ревизорот како консултант.  

 
(Вежба/случај – ревизија на јавни набавки) 
 
13:00-13:30 Завршно обраќање 

 
# Сите учесници ќе добијат Сертификат за учество на работилницата; 


