
АГЕНДА 
Ден 1 

 

09:00 Регистрација и вовед во курсот 

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор 

Опис Регистрација на учесниците. Ќе бидат презентирани целите и очекувањата 

од работилницата. 

 
 

09:15 Сесија 1: Рекапитулација од работилница 1, материјалност во 
планирање и извршување на ревизија и проценка на ризици – ПРВ ДЕЛ  

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор 

Опис 
 

 

Оваа сесија ќе започне со рекапитулација и потсетување на сработеното во 

Работилница 1 и посебен осврт и повторување на анализа на барањата на 

МСР 300 „Планирање на ревизијата на финансиски извештаи“, вклучувајќи го 

значењето на планирањето на ревизијата и одредувањето на ревизорската 

стратегија преку документирање на планот за ревизија. Исто така, ќе се 

опфати и потсетување на делот за проценка на ризици со цел полесно 

совласување на материјата од оваа работилница. Оваа сесија ќе изврши 

рекапитулација на студијата на случај „ПејаСко“.  

10:35 Пауза за кафе 

 

 

10:50 Сесија 1: Рекапитулација од работилница 1, материјалност во 
планирање и извршување на ревизија и проценка на ризици – ВТОР ДЕЛ  

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор 

Опис 
 

 

Оваа сесија ќе започне со рекапитулација и потсетување на сработеното во 

Работилница 1 и посебен осврт и повторување на анализа на барањата на 

МСР 300 „Планирање на ревизијата на финансиски извештаи“, вклучувајќи го 

значењето на планирањето на ревизијата и одредувањето на ревизорската 

стратегија преку документирање на планот за ревизија. Исто така, ќе се 

опфати и потсетување на делот за проценка на ризици со цел полесно 

совласување на материјата од оваа работилница. Оваа сесија ќе изврши 

рекапитулација на студијата на случај „ПејаСко“.  
 

 



11:55 Сесија Ф1: Приходи – ПРВ ДЕЛ 

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор 

Опис Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во 

извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи 

на трансакции на РејаЅко и тоа посебно во циклусот на Приходи. 

Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски 

постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и 

суштински тестови. 

 
12:15 Пауза за ручек 

 

12:55 Сесија Ф1: Приходи – ВТОР ДЕЛ 

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор 

Опис Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во 

извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи 

на трансакции на РејаЅко и тоа посебно во циклусот на Приходи. 

Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски 

постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и 

суштински тестови. 

 
 

14:10 Сесија Ф2: Набавки – ПРВ ДЕЛ 

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор 

Опис Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во 

извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи 

на трансакции на РејаЅко и тоа посебно во циклусот на Набавки. 

Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски 

постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и 

суштински тестови. 

 14:30 Пауза за кафе 

 

 

 

 



14:45 Сесија Ф2: Набавки – ВТОР ДЕЛ 

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор 

Опис Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во 

извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи 

на трансакции на РејаЅко и тоа посебно во циклусот на Набавки. 

Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски 

постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и 

суштински тестови. 

 
 

15:45 Сесија Ф3: Платен список 

Модератор Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор 

Опис Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во 

извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи 

на трансакции на РејаЅко и тоа посебно во циклусот на Платен список. 

Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски 

постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и 

суштински тестови. 

17:00 Крај на првиот ден 

  



Ден 2 

 

9:00 Сесија Ф4 и 5: Различни процеси и пари во банка 

Презентер Гоце Христов, овластен ревизор 

Опис Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во 

извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи 

на трансакции на РејаЅко и тоа посебно во циклусот на Пари и готовина 

како и останати процеси. Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да 

извршуваат ревизорски постапки во смисла на тестови на поминување, 

тестови на контроли и суштински тестови. 

 

10:30 Пауза за кафе 

 

10:45 Сесија Ф6 Метода на примерок во ревизија и задачи 

Презентер  Гоце Христов, овластен ревизор 

Опис Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во 

извршување на натамошните ревизорски постапки во делот на методата 

за примерок. Според методологијата за ревизија, ревизорот може да 

избере меѓу статистички или нестатистички пристап при користење на 

методата на примерок во ревизијата.     

12:15 Пауза за ручек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13:15 Сесија Г Завршни ревизорски постапки 

Презентер Милена Јованова, овластен ревизор 

Опис 
 

Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во 

извршување на завршните ревизорски постапки. Учесниците ќе се 

запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски постапки во смисла на 

анализа на конечните финансиски извештаи, изготвување ревизорски 

постапки за тестирање на процените, како и и за подготвување на 

Меморандумот за завршување на ревизијата.  

 

Ќе се вклучат и примери за типови на мислења со разлини ситуации. 

 14:45 Пауза за кафе 

 

15:00  

Презентер Костадин Пецев, овластен ревизор 

Опис Оваа сесија ќе има за цел и задача да се зајакнат аналитичките и 

интелектуалните вештини на учесниците што учествуваат преку 

ангажирање во практична студија на случај што вклучува расудувања за 

способноста на друштвото да продолжи како континуитет.    

Сесијата ќе вклучува и практичен пример на студијата Пејаско надградена и 

додадена со цел да се одрази прашањето на Континуитет. 

17:00 Крај на вториот ден 

 

 

 


