
ЕДНА ГОДИНА СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ ОД COVID-19 – КОИ ЛЕКЦИИ 

ГИ НАУЧИ ДОМАШНАТА РЕВИЗОРСКА ПРОФЕСИЈА 

Распоред на предавања2 Јули, 2021, 10:00 - 14:00  

09:20 

Регистрација  

Воведно обраќање: Проф. д-р Предраг Трпески, Декан на Економскиот факултет во Скопје, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј  

Воведно обраќање: Драган Димитров, Претседател на Институтот на овластени ревизори на РМ 

Институт на овластени ревизори на Република Македонија 

  

10:00 

Сметководството и ревизијата во постковид ера: промени и предизвици за професијата 

Проф. д-р Атанаско АтанасовскиУниверзитет “Св. Кирил и Методиј“ Економски факултет Скопје 

  

11:00 

Панел 1 – Влијанието на пандемијата со Ковид 19 на ревизорската професија  

Теми за дискусија: 

Ревизорската професија во услови на пандемијата со Ковид 19 – кои беа најголемите 

предизвици со кои се соочија ревизорите? 

Како одговорија ревизорите на ризиците од работење во неизвесно окружување?  

Колку работата од далечина ја промени ревизорската професија? 

Колку примената на технологиите помогна во надминување на предизвиците наметнати од 

пандемијата и каде ја гледате нивната примена во периодот што следи? 

Кои лекции можеа да ги научат ревизорите од работењето во услови на пандемија – каква е 

перцепцијата на ревизорите за “новата нормалност“ 

Дали се промени пазарот на ревизорски услуги и во кои сегменти? 

Менталното здравје на вработените во друштвата за ревизија во услови на пандемија – дали 

успеавме да го сочуваме?  

Модератор: Проф. д-р Зорица Божиновска ЛазаревскаУниверзитет “Св. Кирил и Методиј“ 

Економски факултет Скопје 

Панелисти:  

Драган Давитков, овластен ревизор, директор на Друштво за ревизорски услуги 

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје и член на Управниот одбор на ИОРРМ 



Игор Митевски, овластен ревизор, Постар менаџер во ревизија, Друштво за ревизија КПМГ 

РЕВИЗИЈА ДОО Скопје 

Јане Иванов, овластен ревизор, Друштво за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО 

Скопје  

  

12:00 

Пауза 

 

  

12:15 

Панел 2 – Влијанието на пандемијата со Ковид 19 на контролата на квалитетот и етичкото 

однесување на ревизорите 

Теми за дискусија: 

Пандемијата со Ковид 19 – нов поглед на контролата на квалитет на ревизијата  

Со кои предизвици се соочи контролата на квалитет во услови на пандемијата? 

Како да се одржи и подобри квалитетот на ревизијата во услови на неизвесност? 

Како да се исцрта профилот на ревизорот на иднината?  

Кои знаења и вештини треба да ги поседува ревизорот?  

Како да се обучат и регрутираат најдобрите поединци во професијата? Професионална етика во 

време на пандемија – кои основни принципи беа под најголем притисок, кои закани беа 

најчести и дали заштитните мерки овозможија почитување во согласност со Кодексот? 

Модератор: Проф. д-р Марина ТрпескаУниверзитет “Св. Кирил и Методиј“ Економски факултет 

Скопје 

Панелисти:  

Гоце Христов, Претседател на Комисијата на ИОРРМ за контрола на квалитет на ревизорските 

услуги 

Марјонка Николовска, контролор на квалитет, ИОРРМ 

Благица Шорева, Менаџер во ревизија, Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје 

  

13:15 

Финансиско известување во време на пандемија со Ковид 19  

Проф. д-р Зоран Миновски Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ Економски факултет Скопје 

 

 


