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ОГЛАС 
 
 

КРАТКОРОЧЕН ЕКСПЕРТ ВО ОБЛАСТА ОД СМЕТКОВОДСТВО 
 

 
Проектот „ Техничка помош за поддршка на институциите за ДИС”, финансиран од 
Европската Унија  објавува оглас за вработување на краткорочен експерт во областа на 
сметководството. 
 
Главната цел на проектот е да им помогне на Националниот фонд и Секторот за централно 
финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии при 
исполнувањето на практичните барања во однос на практиките на стабилното финансиско 
управување и сметководството утврдени од страна на ЕК во сите документи поврзани со ИПА.  
 
Елиминаторни критериуми:  
 

• Минимум универзитетска диплома од Економија, Финансиски менаџмент и 

сметководство (каде што дипломата е стекната со 3 годишно школување во призната 

институција за високо образование); 

• Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик; 

• Поседување на релевантен сертификат од областа на сметководството и финансискиот 

менаџмент; 

• Најмалку 3 годишно работно искуство како сметководител во институциите од јавниот 

сектор; 

• Најмалку 7 годишно работно искуство во областа на финансискиот менаџмент и 

сметководство; 

• Напредно познавање на компјутери; 

• Познавање на институциите на ЕУ и финансирање. 
 
Потребни специфични показатели  
 
Задачата на експертот е да се фокусира на поддршка на НФ и ЦФЦД во обезбедувањето на 
следните специфични показатели:   

• Преглед на сметководствените постапки во Упатствата за работа на ЦФЦД и НФ 

и проверка на нивната усогласеност со IPSAS стандардите и со националното 

законодавство; 

• Понатамошно подобрување на процедурите за евидентирање на основните средства;  
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• Преглед на системот за кодификација, контен план, постапката за евидентирање на 

неправилностите;  

• Преглед на сите шаблони и листи за проверка кои се дел од Упатствата за работа за 

сметководството на ЦФЦД и НФ;  

• Помош во изготвување на финансиските извештаи (за ЦФЦД и НФ), како и 

подготовка на консолидираните финансиски извештаи;  

• Помош во решавањето на прашањето за девизниот курс и курсните разлики;  

• Помош во симулација на запис на трансакции (за различни типови на договори), 

вршење на различни видови на усогласувања и подготовка на финансиските извештаи; 

• Помош во процесот на интеграција на ДИС системот за сметководство и воведувањето 

на истиот во постојниот систем на сметководствено управување во Министерството за 

финансии, развој на потребните процедури.  

 

Во текот на својот ангажман, експертот е потребно да ги земе во предвид барањата во 

однос на практиките за стабилното финансиско управување и сметководството утврдени 

од страна на ЕК во сите документи поврзани со ИПА.  
 
Кандидатите треба да достават комплетна биографија на англиски јазик во ЕУ 
формат, заедно со скенирани копии за доказ за образованието и работното 

искуство  
 
Само кандидатите кои ќе бидат избрани во потесниот круг ќе бидат поканети на интервју. 
 
Краен рок за пријавување е 14 јули 2011, 16.30 часот. Вашите апликации Ве 
молиме праќајте ги на trajcevska@lattanziogroup.eu   

 
Сите апликации примени после наведениот краен рок нема да бидат земени предвид. 
 
Сите пријавени кандидати треба да бидат независни и ослободени од конфликт на интереси во 
обврските кои се однесуваат на нив. Апликациите на кандидатите ќе се оценуваат во однос на 
елиминаторните критериуми.  
 
Државните службеници и другите вработени во јавната администрација на земјата корисничка 
не може да се вработат како експерти.  
 
Краен рок за пријавување е 14 јули 2011. 
 
 
 
 

 

 
 

 


