Почитувани,
Со цел подобро искористување на ревизорските извештаи од страна на новинарите при
креирање на нови стории или поткрепување на постоечките со релевантни информации,
како и за доближување на работата на Државниот завод за ревизија (ДЗР) до јавноста, Ве
покануваме да присуствувате на кратка работилница наменета за новинари, на која што
воедно ќе бидат презентирани и резултати од извештаи на ДЗР кои се однесуваат на
актуелни случувања. Оваа 2 часовна работилница ќе се оддржи на 13 декември 2017
(среда) од 10:15 – 12:30 часот.
Целта на работилницата е новинарите да добијат подобар увид во:
-

Како новинарите можат да ги користат ревизорските извештаи како почетен извор
во својата работа;
Користење на ревизорските извештаи за обезбедување дополнителни
информации за поткрепување на сторија;
Како да се приближи содржината и заклучоците од извештаите на ДЗР до
пошироката јавност
Потреба од транспарентност во јавните финансии и работата на ДЗР
Промоција на клучни наоди од следењето на работата на ДЗР од јули 2016 септември 2017;
Прашања и дискусија по селектирани извештаи на ДЗР кои се однесуваат на
работата на институции и теми кои се актуелни (пр. Собрание на РМ, ДИК исл.)

На работилницата свои презентации ќе имаат: г-дин Марјан Николов, претседател на
Центарот за економски анализи (ЦЕА) и г-дин Мирче Јовановски од Институтот за
комуникациски студии, долгогодишен уредник по економија.
Со цел презентациите и дискусијата за време на работилницата да бидат фокусирани на
вашите потреби би ве поттикнале да ги разгледате ревизорските следниве ревизорски
извештаи:
-

-

Извештај за извршена ревизија на основна сметка на Собрание на РМ:
http://www.dzr.mk/Uploads/1_5_FR_Sobranie_RM_Smetka_osnoven_budzet_637_2
016_KOMPLET.pdf
Извештај за извршена ревизија на основна сметка на Министерство за
образование
и
наука:
http://www.dzr.mk/Uploads/1_06_Min_obrazovanie_nauka_Smetka_osnoven_budze
t_637_2016-KOMPLET.pdf

Проектот е финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје

-

Извештај за извршена ревизија на Државна изборна
http://www.dzr.mk/Uploads/1_16_Drzavna_izborna_komisija_DIK.pdf

комисија:

На работилницата ќе имате можност да поставите прашања поврзани со овие или други
извештаи кои ви биле поле на интерес, како и да добиете појаснувања на одредени делови
од извештаите кои што можеби ви биле нејасни.
Работилницата е организирана во рамки на проектот “Подобрување на финансиската
транспарентност и отчетност во Македонија“
Доколку сте заинтересирани да учествувате на работилницата Ве молиме да номинирате
новинар кој покрива прашања од областа на економија, јавни финансии и транспарентност
најдоцна до 12 декември (вторник) до 13:00 часот.
Во прилог испраќаме агенда за работилницата.
За било какви прашања или дополнителни информации можете слободно да се обратите
на ivana.petkukjeska@wfd.org или на 071/363-787.
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