
 

 

 

 

                                             ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 2023г. 

 

     Почитувани, 

Професијата внатрешна ревизија е регулирана со Меѓународни стандарди за внатрешна ревизија, 

кои претставуваат водилка за професионално и компетентно извршување на активностите и примена 

на Кодексот на етика од страна на внатрешните ревизори. Стандардите се изработени и објавени од 

страна на Институтот  на внатрешни ревизори, со седиште во САД (Institute of Internal Auditors, во 

понатамошниот текст: IIA Global). IIA Global претставува меѓународно здружение со повеќе од 180 

илјади членови од над 190 земји, од кои повеќе од 100 илјади се овластени внатрешни ревизори. Ова 

здружение е глобалниот глас на професијата внатрешен ревизор, каде се препознаваат 

професионални ревизори од сите сфери на работењето. 

 

Здружението на внатрешни ревизори на Република Северна Македонија(ЗВРРСМ) е единствена, 

независна и полноправна 

▪ Членка на глобалниот Институт “The Institute of Internal Auditing - IIA Global” 

(www.theiia.org) кој што е единственото професионално тело во светот кој ги дефинира, 

изработува и објавува меѓународните стандарди за внатрешна ревизија, кои што сите 

внатрешни ревизори се обврзани да ги следат, почитуваат и да работат согласно нив. Истите 

стандарди се пропишани во законската регулатива на РСМ и сите внатрешни ревизори 

имаат обврска да ги следат.  

▪ Членка во европската ECIIA “European Confederation of Institutes of Internal Auditing – 

ECIIA” (www.eciia.eu) 

▪ ЗВРРСМ е главен промотер на cертификацијата Овластен внатрешен ревизор  (CIA – 

Certified Internal Auditor) и други сертификати кои ги нуди IIA Global. 

▪ Сите Членови на Здружението на внатрешни ревизори автоматски стануваат Членови на IIA 

Global. 

Броиме приближно 200 Членови Внатрешни Ревизори со активна професионална кариера (Јавен 

сектор, Банки, Осигурителни компании и реален сектор), а остваруваме и континуирана, проактивна 

соработка со повеќе од 350 Колеги Внатрешни Ревизори. 

Имаме воспоставено напредна соработка со Катедра за сметководство и ревизија при Универзитет 

Свети Кирил и Методиј, како и соработка со други високо образовни институции. Имаме 

воспоставено плодна соработка со Институтот на Овластени ревизори на Република Македонија во 

насока на одржување на заеднички настани заради континуелно професионална усовршување. 

ЗВРРСМ има воспоставено плодна соработка со Институтите на внатрешните ревизори подружници 

на IIA Global во регионот. 

 

http://www.theiia.org)/


 

 

 

 

 

 

 

Во тековната 2023 година продолжуваме со нашата работа комплетно прилагодена на сегашните 

услови на работење и Ви нудиме годишна претплата од 2500,00 денари а за повеќе од пет членови од 

иста организација цената е со попуст од 2300,00 ден по член. За студентите кои се гледаат во 

професијата внатрешна ревизија чланарината е 1250,00 ден.    

 

Нашите членови ќе имаат можнност да се здобијат со 40 часа обуки од доменот на внатрешната ревизија, 

риск менаџмент, финансии, етика, спречување и перење на пари и финансирање на тероризам и сите 

актуелни теми кои се однесуваат на идентификување на ризиците и нивно превенирање.   

 

 

 

Срдечен Поздрав, 

 

Билјана Секуловска,  

Претседател на Управен одбор 

Здружение на внатрешни ревизори на Република Северна Македонија 

 – The Institute of Internal Auditors of North Macedonia  

 

 

 



 

Прилог  “ Кратки информации за Здружението “ 

 

 

КРАТКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО 

 

Кои сме ние 

Здружението на внатрешните ревизори на Македонија претставува единствена, независна и 

професионална организација од областа на внатрешната ревизија на територија на Република 

Македонија, која преку својата дејност ги обединува лицата кои работат или имаат интерес во 

внатрешната ревизија, од јавниот и од приватниот сектор.  

Здружението е полноправна членка на единствената глобална искусна и реномирана организација 

The Institute of internal auditors – IIA, со што сите активни членови на Здружението на внатрешните 

ревизори на Македонија стануваат полноправни членки и на глобалната организација IIA, со право за 

membership access на глобалната интернет страна www.theiia.org , со пристап до најголемата светска 

ризница на материјали, литература и информации за внатрешна ревизија. Здружението е полноправна 

членка на европската конферерација ECIIA. 

Здружението им овозможува на своите членови добивање на меѓународно призната лиценца Certified 

Internal Auditor – CIA , како и можност за континуирана професионална едукација. IIA ги поставува 

стандардите за работење на внатрешните ревизори како во светот така и во Македонија, кои како дел 

веќе се дефинирани во законската регулатива (Закон за трговските друштва, Закон за супервизија на 

осигурувањетот, Закон за банки, Закон за јавна внатрешна финансиска контрола). 

Здружението ги штити интересите на своите членови и работи на унапредување на професијата 

внатрешен ревизор.  

 

 

Наши Цели 

1.   Унапредување на внатрешната ревизија во Република Македонија ; 

2.   Зголемување на знаењето, стручноста и професионализмот на членовите ; 

3.   Заштита на интересите на членовите ; 

4.  Создавање на професионално единство и помагање на членовите ; 

5.   Издигнување на професијата внатрешен ревизор на повисоко ниво ; и 

6.   Проучување нови модели и техники за спроведување на внатрешна ревизија. 

 



 

 

 

Активности 

 

• Организирање на форуми, обуки, семинари, конференции и други форми за остручување во 

областа на внатрешна ревизија, финансиска контрола, економија, право, финансии и друго.  

 

• Укажување на економска, правна, научно-техничка и секаква друга помош на своите членови.  

Обединување и заштите на интересите на своите членови преку сите легални средства кои 

органите на Здружението ќе ги утврдат.  

 

• Извршување на консултантска дејност.  

 

• Помагање и соработка со државните органи и невладини организации кои работат во областа 

на внатрешната ревизија и финансиската контрола.  

 

• Изготвување и предлагање на научни трудови, методи, техники и инструменти за 

подобрување на квалитетот на внатрешната ревизија.  

 

• Подготвување и издавање на публикации, статии, прирачници, коментари и слични форми од 

областа на внатрешна ревизија.  

 

• Взаемна соработка со слични организации на регионално и глобално ниво, како и учество во 

хармонизирањето на професијата во глобални рамки. 


