
ЛИЧНА БИОГРАФИЈА 

на  

БИЛЈАНА ИВАНОВСКА 

Од Скопје, ул. Црвена Вода , бр.44/3 

Родена сум во Скопје на 28 Септември 1964 година, каде што го стекнав и моето 
образование. Дипломирав на Економскиот факултет „Св. Кирил и Методиј во 
февруари 1988 година. 
Како приправник почнав да работам во  јуни 1990 година во Собранието на РМ. По 
завршување на приправничкиот стаж, во април 1991 година, работев како стручен 
соработник во комисиите за стопанство, образование и култура, земјоделство и 
шумарство и финансирање и буџет.  
Во септември 1996 година преминав во Министерството за финансии каде што 
работев во  Секторот Буџет и фондови на работно место началник на Одделението за 
буџетско сметководство, а ги подготвував и буџетите на министерствата за 
образование и наука, здравство, труд и социјала земјоделство и шумарство и на 
Агенцијата за млади и спорт.  
 Од декември 2000 година преминав во Државниот завод за ревизија. 
Имав среќа, чест и задоволство да го учам ревизорскиот занает од еден од најдобрите 
ревизори во ДЗР, и да се изградам во ревизор со личен интегритет.  Во моето 13 
годишно работење во ДЗР, со целосна посветеност и професионализам заедно со 
мојот тим имаме направено повеќе од 60 ревизии во различни субјекти (Буџет на РМ, 
Јавен долг, Влада на РМ, министерства, агенции, единици на локална самоуправа, 
јавни претпријатија, политички партии, казнено поправни установи, здравствени 
установи и социјални центри) како и повеќе ревизии на успешност од областа на 
Јавниот долг земјоделството – во делот на директните плаќања/субвенции, 
социјалната заштита и ресоцијализација на затворениците во КПУ. Зад работата на 
мојот тим стојат наоди и препораки кои се многу значајни за нашето општество.  
Индикатор за успешноста сметам дека е отсуството на приговори од страна на 
ревидираните субјекти и покрај бројните наоди во нивните извештаи, што се должи на 
професионална работа, успешно презентирање на ревизорските докази и прифаќање 
на наодите од нивна страна.   
   
Сега работам на работно место самостоен ревизор, раководител на тим во Сектор за 
ревизија на програми финансирани од ИПА за земјоделие и рурален развој (Сектор за 
ревизија 5). 
Почитувани членови на првата Комисија за транспарентен начин на избор на членови 
на ДКСК, Сите ние сме пред голем предизвик да успееме да се фатиме во коштец со 
корупцијата која и прави штета на нашата држава нагризувајќи ги демократските 



права на граѓаните да живеат во држава во која ќе се почитуваат начелата на 
законитост, еднаквост, заштита и одговорност, транспарентност.  
На овој конкурс учествувам без да носам било каков политички товар со единствена 
цел,  со моето искуство посветеност,  професионалност и способност за работа во тим, 
да придонесам за успешно справување на ова општествено зло.  
Сакам да живеам во општество во кое ќе се почитува системот на вредности, а 
квалитетот ќе дојде до израз наместо да ја напушта државата.  
 
Во мојот работен век имам посетено бројни обуки од областа на ревизијата, како и 
обуки за измама и корупција. 
Го познавам англискиот јазик 
Мажена сум, мајка на три деца. 

                                   Билјана Ивановска   


