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1. Сумарен преглед на работењето 

- Здружението на Внатрешни Ревизори на Република Северна Македонија (во 

понатамошниот текст: ЗВРРСМ) е основано на 6.06.2008 година, како 

подружница на IIA Global. Во периодот од 2008 до 2012 ЗВРРСМ ги помина 

фазите на  развој дефинирани од страна на IIA Global, така што на 29 ноември 

2012 доби статус на Институт, односно рамноправен член на IIA Global. 

Стекнувањето на статусот претставува признание за исполнување на условите 

и барањата на IIA Global и континуирана усогласеност со истите. 

 

- Структурата, управувањето и работењето на ЗВРРСМ е регулирано со Статут на 

Здружението на внатрешните ревизори на Македонија.  

- Органи на управување на ЗВРРСМ се Собрание и Управен Одбор (во 

натамошниот текст: УО). Претседател на УО е Билјана Секуловска која стапи на 

оваа функција со Одлука на УО  на 14 Декември 2018 година со втор мандат. 

Првиот мандат го извршуваше две години како наследник на претходната 

Претседателка Верица Костова која го прекина својот мандат заради 

заминување во странство.  На местото Заменик претседател е Горан Дамевски 

кој стапи на оваа функција на 31.10.2016 година. По истекот на првиот мандат, 

повторно е избран во Март 2019 година. Членови на Управниот Одбор се 

следниве лица: Билјана Секуловска, Лирим Амити, Наталија Михајлоска, Анита 

Бошкова, Билјана Чочовска и Пане Илиев.  

- Мандатот на членовите на УО е 4 години. Во Прилог 1 од овој Извештај даден е 

преглед на членовите на УО со податоци за времетраење на мандатот за секого 

поединечно. 

 

- Во ЗВРРСМ се формирани следниве Комисии: 

- Комисија за едукација и сертификација,  

- Комисија за членство, номинација и 

- Комисија за односи со јавноста, маркетинг, веб страна и публикации 

 

- Активностите на ЗВРРСМ се насочени кон унапредување на професијата 

внатрешна ревизија во Македонија и нејзино подигнување на високо 

професионално ниво, зголемување на знаењето и професионалноста на 

членовите, заштита на интересите на членовите, создавање на професионално 

единство, взаемно помагање на членовите. Доминантно учество имаат 

внатрешни ревизори од банкарскиот сектор и осигурителниот сектор.  
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- ЗВРРСМ е главен промотер на cертификацијата на Внатрешните Ревизори со 

меѓународно признат сертификат Овластен Внатрешен Ревизор  (CIA – Certified 

Internal Auditor). Сертификацијата ја организира и спроведува IIA Global. 

Стекнувањето на сертификатот Овластен Внатрешен Ревизор претставува 

меѓународно призната потврда за високиот степен на професионална 

компетентност и прифаќање и почитување на Кодексот на етика од страна на 

поединецот. 

 

- Во полето на меѓународната соработка, беа планирани и реализирани следните 

посети во 2022: 

 

 Посета на Global Council во Вашингтон, САД 

 Посета на конференцијата во Србија и претсавник предавач Пане Илиев 

во Србија, 

- Посетата на Европската Конфедерација  на Институтот  на внатрешните 

ревизори беше планирана но не се оствари заради намалување на трошоци. 
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Следниве активности се случија во 2022 година: 

 

- Почнувајќи од крајот на 2011, ЗВРРСМ изработува годишен план за одржување 

на континуирани обуки за членовите. Изборот на теми за обуките се врши врз 

основа на добиените информации од членовите за нивните потреби и барања 

(односно преку искажаните потреби во евалуационите форми од секоја одржана 

обука и преку добиени информации на барање од ЗВРРСМ). 

- Врз основа на MRA (Master Relationship Agreement) потпишан помеѓу ЗВРРСМ и 

IIA Global е договорено дека ЗВРРСМ ќе им овозможи на своите членови 40 

часови обука.  

- Глобалното ребрендирање на IIA Global се насочи кон ребрендирање и на 

локалните подружници во целиот свет, IIA North Macedonia успешно се 

ребрендираше со сите свои документи, фри, веб сајт и тн.  

- Унифициран веб сајт по насоки на IIA Global, беше успешно завршено.  

 

- Подготовка за CIA – Прв дел, 17ти и 18-ти Февруари 2022г, 6 КПУ, предавач 

Милаим Абдураими 

 

- Обука за ангажман на внатрешниот ревзор за консултативни услуги,  11ти Март 

2022г,  3 КПУ, предавач: м-р. Тања Тасевска 

 

- Обука Препознај го својот Аuditee,  20ти Мај 2022г,  6 КПУ, предавач: Горазд 

Смилевски 

 

- Обука Правниот Ризик во Ревизорскиот свет, 30ти Септември 2022г, 6 КПУ, 

предавач: Билјана Милошевска 

 

- Обука ESG во ревизорскиот универзум, 28ми Октомври 2022г, 4 КПУ 

 

- Заедничка обука со Институтот за овластени ревизори на Р. Македонија 

(ИОРРМ) Предавање Conflict Resolutionна 22ри Ноември 2022година, 6 КПУ, 

предавач: Павле Зимбаков 

 

- Годишна Конференција 2022г, AUDIT CLIMATE CHANGE, 2 Декември 2022, 8 КПУ,  

 

- Планирана обука за 15.12.2022 Морална храброст на внатрешните ревизори, 2 

КПУ, предвач проф. Зорица Божиновска-Лазаревска 

 

- Промоција на ефикасни и ефективни програми за обука 

- Сите обуки се објавени транспарентно на емаил до членовите и ставени на веб 

сајт. Во текот на 2022 година ЗВРРСМ склучи Договор со ИИА Глобал за 
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рекламирање на обуките кои се нудат од нивна страна со тоа што ЗВРРСМ ќе 

добие процент во форма на финансиски надомест доколку член од ЗВРРСМ 

посетува обука од ИИА Глобал.  

-  

- Членство 

- Согласно Статутот, член на ЗВРРСМ може да биде секое работоспособно физичко 

лице, кое сака да придонесе за постигнување на целите на ЗВРРСМ. 

- Членувањето е доброволно и се врши врз основа на доставување на пополнета и 

потпишана Пријава од кандидатот и уплата на годишната членарина. 

- Членовите на ЗВРРСМ автоматски стануваат членови на Глобалното здружение, 

здобивајќи се со право на пристап на веб страна на IIA Global и до релевантните 

стандарди, публикации, попусти за книги и полагање на CIA испитот и сл. 

- Бројот на членови во ЗВРРСМ со состојба на 09.12.2022 изнесува 187 членови. 

Овластени внатрешни ревизори со сертификат CIA се 28 лица.   

 

2. Законска регулатива поврзана со внатрешната ревизија 

- Нема промени во законската регулатива за внатрешна ревизија до 2022 година. 

Следниве Законски регулативи се валидни на територијата на нашата земја:  

- Согласно Законот за Ревизија, 

- „Ревизор” е физичко лице кое поседува уверение за ревизор издадено од 

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и кое е 

регистрирано во Регистарот на ревизори согласно овој закон; 

-  “Овластен ревизор“ е физичко лице кое има добиено лиценца за овластен 

ревизор издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на 

Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на овластени ревизори 

согласно овој закон. 

- “Уверение за ревизор” е уверение кое го издава Институтот на овластени 

ревизори на Република Македонија на лица кои го положиле испитот за 

ревизори;  

- „Лиценца за овластен ревизор” е лиценца која ја издава Советот за унапредување 

и надзор на ревизијата. 

- Законот не познава термин – Внатрешен ревизор. 

- Согласно Законот за банки и Законот за супервизија во осигурувањето, 

фунцијата на внатрешна ревизија е задолжителна во банките и осигурителните 

друштва. Наведената регулатива предвидува дека најмалку еден од лицата 

вработени во внатрешната ревизија треба да биде овластен ревизор. Терминот 

овластен ревизор во локалната регулатива е дефиниран во Законот за ревизија, 

каде согласно последните измени, истиот е специфициран и се однесува само на 

надворешните ревизори. 
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- Овластените ревизори кои работат во службите за внатрешна ревизија на 

банките и осигурителните друштва, се соочуваат со сериозни потешкотии и 

недоследности во делот на професионалното усовршување. 

- Согласно Законот за Трговски друштва, акционерско друштво кое е голем 

трговец согласно овој закон, како и друштво чии акции котираат на 

берза,однсоно согласно законот за хартии од вредност е со посебни права за 

известување, е должен да орагнизира служба за внатрешна ревизија. 

- Не се наведени потребните сертификати и образование. 

- Согласно Законот за Јавна Внатрешна Финансиска Контрола, Службата за 

внатрешна ревизија е задолжителна во Субјекти од јавниот сектор се 

корисниците на средства од Буџетот на Република Северна Македонија, 

фондовите, општините и градот Скопје, агенциите и другите институции 

основани со закон, јавните претпријатија, јавните установи и другите правни 

лица кои се во државна сопственост или во кои државата е акционер; 

- При тоа меѓу другото за внатрешен ревизор, е потребно лицето да поминало 

обука и положиле испит за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор 

според Програма за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор или да 

поседуваат меѓународно признат ревизорски сертификат. 

- Основните барања на ЗВРРСМ за промена на регулативата поврзана со 

внатрешната ревизија се однесуваат на следново: 

- Дефинирање на терминот Внатрешна Ревизија и Внатрешен Ревизор. 

- Проширување на прифатливата задолжителна сертификација на внатрешни 

ревизори во Законот за банки и Законот за супервизија на осигурувањето, Закон 

за Трговско Друштво, односно создавање најмалку еднаков третман меѓу 

овластените внатрешни ревизори и овластените ревизори при вработување во 

служба за внатрешна ревизија во банки и финансиски институции; 

 

3. Сумарен план на активности за 2022 година 

- Продолжување на активностите за промена на законската регулатива за 

внатрешна ревизија во насоки за дефинирање на терминот Внатрешна Ревизија 

и потребните сертификати и квалификации за Внатрепниот Ревизор. 

- Продлабочување на соработката со Институтот на овластени ревизори на 

Р.С.Македонија во организација на настани, размена на искуства и заеднички 

настап на проекти. На пример, учество на наши членови во подготовка на 

испитите за Овластен Ревизор како и за програмата за КУП. 

- Подготовка на Годишна Конференција на ЗВРРСМ.  

- Согласно инструкциите од IIA Global, во текот на 2022 се очекува исполнување 

на обврските од Договор за соработка меѓу институтите и IIA Global (Master 

Relationship Agreement, во натамошниот текст: MRA). 

- Подобрување на комуникација со релевантни институции и подобрување на 

присуството на социјалните мрежи 
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- Формално воспоставување на работни односи и комуникација со релевантни 

министерства, факултетски установи, НБРМ, комора и слично.  

- Обезбедување на финасиски ресурси (спонзорства и грантови) за одржливост на 

ЗВРРСМ; обезбедување на канцеларија и технички персонал за водење на 

административните активности, библиотека и поддршка на членовите. 

- Збогатување на содржината на веб страната, отворање на форум и сл. 

- Медиумска покриеност на ЗВРРСМ во локалните бизнис списанија. 

- Изработка на формална документација / Правилници за дефинирање на 

начинот на работа на комисиите во ЗВРРСМ, како и подобрување на 

комуникацијата меѓу комисиите, органите на управување и членовите. 

- Организирање на работни групи за промена и ажурирање на Статутот. 

- Обезбедување на едукација на членовите  

- Активна партиципација на членовите на УО во одржување на обуките, како 

пример и потик за целото членство за вклучување во обуките 

- Одржување на најмалку 40 часа континуелна обука. Продолжување и 

збогатување на планот за обуки, и поттикнување на волонтерско учество на 

членовите во споделување на своето знаење. Презентирање на детални 

квартални планови за обука, изработени врз основа на глобален годишен план 

- Редовно информирање на членовите за одржување на обуки, национални и 

меѓународни конференции во организација на IIA Global и/или Институти од 

другите земји. 

- Редовно информирање на членовите за временскиот распоред на бесплатните 

вебинари, во организација на IIA Global. 

- Промоција на Webinar платформата на the IIA со која имаме договор за market 

share 

- Воведување на on-line обуки како дел од портфoлиото за едукација на ЗВРСМ 

- Заживување на web сајтот на ЗВРРСМ како  платформа за комуникација, 

известување но и нудење на нови сервиси и услуги кон своите членови и 

пошироко за стручната јавност и заинтерсираните лица.  

- Организирање на настан South East Leaders со останатите IIAs во Охрид, каде што 

IIA NM ќе биде домаќин.  

- Давање на надворешна независна квалитативна процека на функцијата 

ватрешна ревизија од страна на IIA North Macedonia, по добивање на Одлука од 

IIA Global.  

- Членство  

- Константно одржување на бројот на членови на ЗВРРСМ, и соодветно 

зголемување.  

- Промоција на ЗВРРСМ и диверзификација на членството, вклучување на 

внатрешни ревизори од индустријата, осигурителните компании и сл. 

- Вклучување на членството во работењето на ЗВРРСМ, преку учество во 

различни одбори. 
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- Обезбедување на CIA цертификат  

- Во зависност од потребите на членството, да се организираат понатамошни 

обука за здобивање со CIA цертификат. 

- Организирање на формални и неформални средби и работни групи помеѓу 

членовите на ЗВРРСМ за размена на практични искуства од подготвувањето и 

полагањето на CIA испитите. 
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4. Прилог 1 

 

Преглед на членови на УО со времетрање на мандат 

 

Р.бр. 
 

Име и презиме  
Датум на 

(ре)избор * 
 

Датум на 

важност 

1.  Билјана 

Секуловска 

        14.12.2018  14.12.2022 

2.      Горан Дамевски  15.03.2019  15.03.2023 

3.  Наталија 

Михајлоска 

 14.12.2018  13.12.2022 

4.  Анита Бошкова  14.12.2018  13.12.2022 

5.  Лирим Амити        14.12.2018  13.12.2022 

6.  Билјана 

Чочовска 

 21.01.2022  21.01.2026 

7.  Пане Илиев  24.12.2020  24.12.2024 

 

* Датумот на (ре)избор е датумот на одржување на Собранието на кое е изгласан изборот, 

односно реизборот на членот  во УО  

 

-  

Претседател на УО 

Билјана Секуловска,CIA 

-  

 -  

 -  

 -  

 -  

 


