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Обука на внатрешни ревизори во јавниот сектор 
во Република Македонија

Oбразецот за пријавување заедно со сите прилози треба да се испратат на следната адреса: 
Министерство за финансии на Република Македонија
ул. Даме Груев бр.14
1000 Скопје
Со назнака: Обука на внатрешни ревизори во јавниот сектор

Услови за пријавување:
Кандидатот треба: 

• Да биде вработен во единица за внатрешна ревизија во субјект од јавниот сектор на Република Македонија
и 

• Да има завршено високо образование.

Надоместок на трошоци за учество во програмата:
На учесниците во програмата нема да им се наплаќа надомест на трошоци, бидејќи целата програма е финансирана
од УСАИД,  Меѓународната развојна соработка на Словенија, Центарот за развој на финансиите од Словенија и
Министерството за финансии на Република Македонија.
Секој избран кандидат ќе треба да потпише договор со Министерството за финансии, во кој ќе бидат утврдени
условите и барањата за учество и неговите обврски. 

Ограничувања 
Обуката ќе се спроведува во периодот 2014/2015 година доколку се пријават најмалку 25 лица, а максималниот
број на учесници е ограничен на 40 лица. 

Образец за пријавување:
• Сите делови треба да бидат пополнети.  
• Забелешките и информациите содржани во овој образец претставуваат услови за учество во програмата за

квалификација. 
• Задржете копие од Вашата пријава, која во период од околу една недела ќе биде обработена.
• Личните податоци наведени во оваа пријава ќе се искористат единствено за целите на програмата за обука

и сертификација и ќе бидат споделени единствено со Министерството за финансии, CEF и CIPFA. Вашите
лични податоци ќе бидат третирани во согласност со важечката законска регулатива за заштита на лични
податоци во Република Македонија, Словенија и Велика Британија.

Меѓународниот Сертификат за Внатрешни Ревизори во Јавен Сектор го доделува Овластениот институт за јавни финансии и
сметководство (CIPFA) во соработка со Центарот за развој на финансиите (CEF).
Сите  избрани  кандидати  кои  се  пријавени  за  добивање  на  CIPFA Меѓународниот  Сертификат  за  Внатрешни  Ревизори  во
Јавен Сектор, автоматски ќе бидат регистрирани  од CIPFA и на тој начин ќе подлежат на одредбите на Етичкиот кодекс на
CIPFA и Дисциплинската шема на CIPFA. 



1.  Лични податоци
Презиме

     
Име

     
Машки/женски пол

         
Датум на раѓање
     

Адреса на живеење
     

     
Поштенски код
     

Домашен телефонски број(или мобилен)
     

E-mail адреса
     

Горенаведената адреса ќе биде адреса која ќе се користи за испраќање на копие од материјалите за учење и за сите 
други преписки, освен ако не наведете поинаку во полето подолу:

Адреса за испраќање на материјали или друга преписка, доколку се разликува од домашната адреса:

Адреса

     
Поштенски код
     

E-mail адреса
     

2.  Податоци за вработување
Назив на организацијата - работодавец
     
Назив на организационата единица  
     
Адреса

     

     
Поштенски код
     

Назив на работно место
     
Датум на вработување
     
Телефонски број од работа
     

E-mail адреса
     

Сумирајте ги Вашите должности
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3.  Високо образование
Назив на Универзитетот

     

Назив на степен или
еквивалент

     

Датум на стекнување

     

4.  Евиденција за вработување

Назив на организацијата на претходно вработување - претходен работодавец

Назив на организационата единица  
     

Име на раководителот на организационата единица  
     

Адреса

     

     
Поштенски код
     

Назив на Вашето работно место
     
Датум на вработување
     
Сумирајте ги Вашите должности
     

Назив на организацијата на претходно вработување - претходен работодавец
     
Назив на организационата единица 
     

Име на раководителот на организационата единица
     

Адреса

     

     
Поштенски код
     

Назив на Вашето работно место
     
Датум на вработување
     
Сумирајте ги Вашите должности 
     

Доколку сте имале повеќе од две претходни вработувања, Ве молиме да приложите посебен лист со податоци.

Ве молиме да достaвите копие од дипломата за завршено образование!
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ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК НА РАБОТОДАВАЧОТ

Име

     
Презиме

     

Назив на работно место
     
Назив на органот
     
Улица и адреса на органот
     
Телефонски број на органот
     
Број на факс на органот
     

Град и поштенски код 
     
Земја

     
Интернет адреса на органот
     
E-Mail адреса на органот
     

Јас, долупотпишаниот, во име на горенаведениот орган каде е вработен барателот, се согласувам:

Име на барателот:       

Да ја започне Обуката за стекнување на CIPFA Меѓународен Сертификат за внатрешен ревизор во  јавен
сектор.
Органот потврдува дека е свесeн  и потврдува дека:

- Учесникот на обуката редовно ќе присуствува на 10 дневните предавања за секој од 3-те меѓунардони
модули и 5 дневната консултација со ментори за националниот модул. Присуството на предавањата и
консултациите е редовна работна обврска на учесникот, кој за тоа време ќе биде ослободен од други
работни обврски.

- Учесникот ќе може да користи по 3 слободни денови од работа за учење и подготовка на испитот за
секој модул.

- Учесникот  ќе  ги  заврши  сите  обврски  во  врска  со  обуката  и  ќе  ги  посети  сите  испитни  сесии  по
модулите: 
�  Основи на внатрешна ревизија
� Сметководство и финансиско известување во јавен сектор 
� Управување и контрола
� Национален модул

- Обврска  на  кандидатот  е  да  остане  вработен  во  рамки  на  јавниот  сектор  најмалку  во  периодот  од
наредните две (2 ) години по завршување на обуката.

Печат на органот

Датум:      
Потпис на овластениот претставник на
работодавачот:........................................
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