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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 

   
 

ПЕРСОНАЛНИ ПОДАТОЦИ 
 

Име и презиме  Адем Цури 

   

Телефон  +389/ 072 228 102 

   

E-пошта  adem.curi@aaipa.gov.mk 

adem.curri9@gmail.com 

 

Адреса 

 

 ул. „Индира Ганди 31“ бр. 13 Скопје 

Датум на раѓање 

 

 24.05.1982 година 

 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 
  
 

• Датум (од - до) 

 

Институција: 

 

Позиција: 

 

• Датум (од - до) 

 

Институција: 

 

Позиција: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  август  2017 – моментално 

 

Ревизорско тело за ревизија на инструментот  за претпристапна 
помош (ИПА)  

Главен ревизор за ИПА  

 

 октомври 2017 – моментално 

 

Ревизорско тело за ревизија на инструментот  за претпристапна 
помош (ИПА)  

Член на Групи на ревизори: 

- Северна Македонија – Бугарија,  

- Северна Македонија - Србија, 

- Северна Македонија - Грција, 

- Северна Македонија – Балкан Мед, 

- Северна Македонија - Еуро Мед, 

- Северна Македонија – ИПА Адриoн  
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• Датум (од - до) 

 

Институција: 

 

Позиција: 

 

 

 

• Датум (од - до) 

 

Институција: 

 

Позиција: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Датум (од - до) 

 

Институција: 

 

 

Позиција: 

 

 

 септември 2018 – моментално 
 

Ревизорско тело за ревизија на инструментот  за претпристапна 
помош (ИПА)  

Координатор за регионална паралелна ревизија помеѓу ИПА земјите 
и Европската комисија 

 

 

 октомври 2005 – август 2017  
 

Државен завод за ревизија (ДЗР) 

 

државен ревизор  

 

 октомври 2009 - март 2010  
 

Европски суд на ревизори во Луксембург 
(Стажирање во област на ревизија на Европските агенции и други 
децентрализирани тела) 

Државен ревизор / Стажант 

 

септември – ноември 2020 

 

NIRAS AS 

Проект: Поддршка на албанскиот систем за индиректно управување кај 
земјата корисник,  Europe Aid/138778/DH/SER/multi 

 

Гостин предавач како експерт во областа на ЕУ средства  

 

 

 

 

 

 

     Дипломиран економист ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ 

   Во тек:  

Постдипломски студии на „Американски универзитет на Европа – 
ФОН“ во Скопје, насока: Ревизија на ЕУ средства 
 

 2000/01 - 2005                    

Додипломски студии на Економски факултет , Универзитет „Свети 
Кирил и Методиј“ во Скопје 
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 мај 2013 

Овластен државен ревизор 

Државен завод за ревизија, Скопје, Република Македонија 
 

 2020  

Овластен сметководител (ОС) 

Институт на сметководители и овластени сметководители на   
Република Македонија  

 

 2019 

Овластен истражител на измами (СИИ) 

Здружение на овластени истражители на измами (ACFE - изворно) 

 

Назив на организацијата 

 

Обука / Сертификат: 

 

 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА: 

 

 Финансиска ревизија;             

 Меѓународни стандарди за ревизија; 

 Ревизија на успешност; 

 Ревизија на систем на интерни контроли; 

 Твининг  програма со Холандскиот завод за ревизија (Netherlands 
Court of Audit); 

 Проект „Матра“ со  Холандскиот завод за ревизија; 

 Студиска посета на Министерството за образование, 
Министерството за надворешни работи, Холандскиот завод за 
ревизија, институции вклучени во користењето на структурните 
фондови како и други институции во Холандија со цел запознавање 
на вршење на ревизијата и најдобрата пракса кои би можеле да се 
имплементираат во Република Македонија; 

 Англиски јазик во правните акти на Европска унија; 

 Конференција на заедничката работна група за ревизорски 
активности на Контакт комитетот на врховните ревизорски 
институции на земјите членки и Европскиот суд на ревизори на тема 
“Ревизија на успешност – патоказ кон успех “. 

   

Институција: 

Обука / Сертификат: 

 

 

 

 

  ЕВРОПСКИ СУД НА РЕВИЗОРИ (ЛУКСЕМБУРГ):  

 Анализирање и решавање на проблеми; 

 Ревизорски пристап на Судот на ревизори; 

 Правото на европската заедница; 

 Увереност при држење на презентации; 
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Институција: 

Обука / Сертификат: 

 

 

 

Институција: 

Обука / Сертификат: 

 

 

Институција: 

Обука / Сертификат: 

 

 

 

 

 

 

 

Институција: 

Обука / Сертификат: 

 Ревизија на успешност;  

 

 Дирекција за информатичка технологија, Директор за заштита на 
податоците и безбедност ; 

 Презентација на Судот на ревизори ; 

 Правилна и ефективна комуникација во ревизорските мисии; 

 Основни концепти на сметководството;  

 Основни концепти на ревизијата; 

 Учество на заедничка работилница на Европски суд на ревизори и 
OLAF (Европско антикорупциско тело) на тема соработката меѓу 
ревизорите и антикорупционерите; 

 Учество во процесот на хармонизација на годишните сметки на 
агенциите на Европска унија; 

 Учество на вршење на ревизија во Европскиот полициски колеџ 
(Cepol); Единицата за правосудна соработка на Европската унија 
(Eurojust); 

 Учество во мисија во Брисел во Извршната агенција Европски 
истражувачки совет. 

 

 ЕГЗЕМПЛАР ГЛОБАЛ (EXEMPLAR GLOBAL): 

 Овластен водечки/надворешен ревизор за системи за управување 
со информатичка безбедност  (ISO/IEC 27001:2013) 

 Овластен водечки/надворешен ревизор за системи за управување 
со квалитет (ISO 9001:2015) 

 

 БРИТАНСКИ СОВЕТ 

 Сертификат за англиски јазик (BULATS) 

 

 ECDL Македонија 

Овластен експерт за Европска компјутерска возачка дозвола (European 
Computer Driving License (ECDL) (познавање на компјутерско работење) 

- ECDL Напреден сертификат / Syllobus верзија 2.0 

Модул: AM3, Обработка на текст, напредно ниво 

Модул: AM4, Табеларни пресметки, напредно ниво 

Модул: AM5, База на податоци, напредно ниво 

Модул: AM6, Презентација, напредно ниво  

 

 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА 
ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА) 

 Работилница со учество на повеќе земји за задачите на РТ во 
рамки на ИПАРД II (Упатства) 

 Работилница со учество на повеќе земји  за предизвиците на 
ИПА II и јакнење на мрежата на ревизорски тела , во Скопје 
(Холидеј ин), TAIEX 
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 Финансиски извештаи: подобрување на покриеноста и 
сеопфатноста , ЦЕФ, Љубљана 

 ИПА обука за борба против измама и корупција, Твининг на РТ 

 Студиска посета – Организациона структура на АРПА, Загреб и 
организација на ревизиите (ревизорски екипи, писмо за најава), 
затворање на ревизија - искуство, размена на искуства –средба 
на ревизори од Македонија со раководители на екипи одговорни 
за ИПА во АРПА (прибирање ревизорски докази, 
референцирање на ревизорска документација) 

 Студиска посета на бугарската извршна агенција за земјоделски 
фондови на ЕУ, презентација на вршење ревизија на ИПАРД 
програмата 

 Студиска посета на Европската комисија – ОЛАФ, Брисел, 
Белгија, презентација на мандатот на ОЛАФ, нивниот 
ревизорски пристап и методологија за спречување и откривање 
на измами 

 ИПА работилница - ИПА мастер план и предизвици со кои се 
соочува ИПА структурата ,  СЕП во соработка со ГИЗ 

 Интеракт  - семинар за менаџерски проверки - Група на 
ревизори MK-ГР, Солун, Грција 

 Работилница за ИПА ревизорски тела за ревизија на договори за 
градежни работи (со фокус на FIDIC и контрола на лице место 
кај договори за градежни работи), Загреб, Хрватска  

 Студиска посета на Ревизорското тело на Романија 

 Обука на обучувачи, во рамки на проект Поддршка на 
националните власти во ефективно исполнување на условите 
од финансиската спогодба и ревизорските наоди во врска со 
спроведувањето на помошта од ИПА II, ИТ ревизија, Скопје 

 Семинар за поедноставени опции за трошоци и ревизорски тела, 
Interact и ревизорска служба на ГД РЕГИО, Брисел, Белгија 

 Посета на Ревизорското тело на Црна Гора во Подгорица 

 Oбука за зајакнување на улогата на укажувачите во борбата 
против корупцијата,  Транспаренси Интернешенел-Македонија и 
ДКСК 

 Градење на силни организациони тимови за справување со 
предизвиците на работното место, Стопанска комора на РМ, 
Рим, Италија 

 Работилница за ризици - обука за анализа на ризици по 
информациска сигурност, проект на МФ: Поддршка во 
спроведувањето  на препораките наведени во конечниот 
извештај  од ревизијата на  ISO 27002 …." , Министерство за 
финансии, Скопје 

 Предизвици на новиот закон за јавни набавки,  Центар за обуки 
ЦЕС, Истанбул, Турција 

 Вовед во структурата и функционирањето на АФКОС системот,  
Твининг проект Јакнење на планирањето и извршувањето на на 
буџетот  и функциите на внатрешна контрола во Министерство 
за финансии 

 Поддршка на развојот и синергиите на сметководството и 
ревизијата,  Заедничка конференција,  Овластен институт за 
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ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 

  Работа со компјутер – МЅ Office; 

 Јазици – англиски, бугарски, хрватски, албански (мајчин јазик) 
српски, македонски; 

 Експерт за ревизија на успешност во јавниот сектор и за ревизија на 
ИПА средства;  

 Комуникациски и организациони способности за решавање на 
комплексни задачи и административни процедури;  

 Аналитички способности за планирање и управување со работата 
стекнати во текот на работното искуство;  

 Активен учесник на обуки како и способен за тимско работење.  

   

   

   

 

јавни финансии и сметководство, Лондон (CIPFA) и ЦЕФ 
Љубљана 

 Работилница за спречување и откривање на измами и 
неправилности во ИПАРД, TAIEX во соработка со РТ 

 Состанок во Брисел, Белгија помеѓу г-дин. Ville Itälä  генерален 
директор на ОЛАФ и главниот ревизор за ИПА, во Брисел, 
Белгија со цел јакнење на институционалната соработка и 
размена на искуства, по што следеше Размена на писма за 
соработка помеѓу Ревизорското тело и Европската канцеларија 
за борба против измама (ОЛАФ) 

 

 

  

 


