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Вовед 
 
Во текот на 2021 година, Комитетот за ревизија (Комитетот) продолжи со своите редовни 
активности врз основа на донесените акти и практики со коишто е регулирано неговото 
работење. Комитетот ги вршеше своите надзорни активности преку одржување седници, 
на коишто го следеше работењето на Дирекцијата за внатрешна ревизија, Дирекцијата за 
финансии, сметководство и контрола, како и на надворешната ревизија. 
 
На овие седници, Комитетот редовно беше информиран за областите коишто ги покрива, 
во доменот на сметководствените политики и финансиското известување, внатрешната и 
надворешната ревизија, внатрешните контроли и усогласеноста на работењето со законите 
и подзаконските акти. За подетално запознавање со одредени прашања, членовите на 
Комитетот бараа дополнителни информации и состаноци. 
 
  
Членови на Комитетот за ревизија    
 
Со Одлуката за назначување членови на Комитетот за ревизија О бр. 02-15/XIX-2/2021, од 
3 декември 2021 година, беше формиран Комитетот за ревизија составен од тројца 
неизвршни членови на Советот на Народната банка, со што престана ангажманот на 
надворешниот соработник.  
 
Во текот на 2021 година, со седниците на Комитетот претседаваше претседателот на 
Комитетот.  
 
 
Седници на Комитетот за ревизија  
 
Комитетот во тековната 2021 година одржа пет седници, при што се разгледуваа 
прашањата коишто спаѓаат во доменот на Комитетот за ревизија, согласно со актите на 
Народната банка, Деловникот за работа и Правилникот за работа на Комитетот за ревизија.  
На покана на Комитетот на седниците, по потреба присуствуваа: советникот на гувернерот, 
главниот внатрешен ревизор на Дирекцијата за внатрешна ревизија, директорот на 
Дирекцијата за финансии, сметководство и контрола, директорот на Дирекцијата за правни 
работи и претставници на надворешниот ревизор.   
 
Значајно е да се истакне дека со новата Одлука за формирање на Комитетот за ревизија и 
утврдување на неговиот делокруг на работа се обезбедува јасно препознавање на целите, 
како и на овластувањата и одговорностите на Комитетот коишто му се доделени од Советот 
на Народната банка. Воедно, се унапредува рамката за извршување на активностите на 
Комитетот за оцена на севкупната ефективност и адекватност на процесот на финансиското 
известување, ревизорските процеси, системот на интерните контроли и усогласеноста на 
работењето, заради зајакнување на контролната функција на корпоративното управување. 
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Дирекција за внатрешна ревизија  
 
Комитетот го следеше работењето на Дирекцијата за внатрешна ревизија, ги разгледуваше 
извештаите на внатрешната ревизија, наодите и статусот на остварување на препораките 
дадени во ревизорските извештаи.  
 
На редовна основа беа разгледувани и одобрувани Извештаите за работењето на 
внатрешната ревизија во 2020 година и во првото полугодие на 2021 година. Исто така, беа 
одобрени Програмата за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија за 2022 година, 
Среднорочната програма за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија во периодот 2022 
– 2024 година и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за работата 
на Дирекцијата за внатрешна ревизија. 
 
Воедно, членовите на Комитетот за ревизија даваа насоки коишто се однесуваа на одредени 
информации за извршените следења на препораките, опишани во доставените извештаи 
на внатрешната ревизија. Имено, Комитетот сметаше дека овие информации се значајни за 
анализа на тековните состојби, од страна на Советот на Народната банка. 
 
 
Дирекција за финансии, сметководство и контрола 
 
Комитетот го следеше работењето на Народната банка меѓу другото и преку финансиските 
извештаи и годишната сметка коишто ги подготвува Дирекцијата за финансии, 
сметководство и контрола. Беа разгледани Финансиските извештаи на Народната банка, 
годишната сметка, Одлуката за одобрување на годишната сметка и финансиските извештаи 
на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година и за распределување 
на финансискиот резултат за распределба за 2020 година. 
 
  
Надворешна ревизија 
 
Посебна активност во работењето на Комитетот беше следењето на работата на 
надворешната ревизија. Комитетот одржа седници со присуство на ревизорите од 
Друштвото за ревизија „ДИЛОИТ“ ДОО Скопје. Притоа, надворешниот ревизор го 
информираше Комитетот за спроведената ревизија на финансиските извештаи за 2020 
година и нивната усогласеност со Meѓународните стандарди за финансиско известување. 
 
Во Извештајот на независниот ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи 
на Народната банка за 2020 година беше дадено мислење без квалификации, односно 
мислење дека приложените финансиски извештаи објективно ја прикажуваат, во сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на Народната банка на 31 декември 2020 
година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината во согласност 
со Меѓународните стандарди за финансиско известување.  
 
 

                                                      Претседател на Комитетот за ревизија  

                                                       на Народната банка 

 


