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ТРЕТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЈАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА 
КОНТРОЛА  

 

4-6 јуни 2013 година. 
 

Воведен говор 
 

Ппшитувани гпсти пд Еврппската кпмисија, ОЕЦД-СИГМА и пд земјите кандидати и 
пптенцијални кандидати, ппшитуван Министер за финансии и ппшитуван Министер за 
еврппски пращаоа на Турција, ракпвпдители на пдделенијата за стратещки развпј и 
ракпвпдители на внатрещната ревизија на нащите јавни пргани какп и ушесници пд 
нащетп министерствп.  
 
Дпбредпјдпвте.  

 

 Би сакал да гп изразам нащетп задпвплствп щтп какп Министерствп за финансии гп 
имаме да бидеме дпмаќини на третата регипнална кпнференција за јавна 
внатрещна финансиска кпнтрпла (ЈВФК) заеднп сп ОЕЦД-СИГМА.  
 

 Од пктпмври 2012 вп тесна спрабптка сп ОЕЦД-СИГМА рабптевме вп ппдгптпвка на 
пва кпнференција. Истп така, се пдржаа и две ппдгптвителни средби на рабптната 
група спставена пд претставници пд Албанија, Хрватска, ОЕЦД-СИГМА и пд нащетп 
министерствп.  
 

 Какп щтп знаете, првата регипнална кпнференција за ЈВФК се пдржа на 27-29 
пктпмври 2010 гпдина вп Загреб, Хрватска. Кпнференцијата се кпнцентрираще на 
трите стплба на ЈВФК – финансискп управуваое и кпнтрпла (ФУК), внатрещна 
ревизија и централнп пдделение за хармпнизација (ЦЕХ) и пвпзмпжи да наушиме 
пд искуствата на Бугарија, Унгарија, Рпманија и Слпвенија за впведуваоетп и 
спрпведуваоетп на ЈВФК. 

 

 Втпрата регипнална кпнференција за ЈВФК се пдржа на 21-23 септември 2011 
гпдина вп Ппртпрпж, Слпвенија. На таа кпнференција се разменија искуства пд 
земјите вп врска сп пстваренипт напредпк вп пбласта на ЈВФК, пспбенп на земјите 
ушеснишки.  
 

 Тратата регипнална кпнференција за ЈВФК, кпја денес ја птвпраме, има за цел да гп 
наспши вниманиетп на стплбпт на ЈВФК за ФУК и да претстави примери на дпбри 
практики. Вп таа наспка, ќе имаме щанса пдблизу да се заппзнаеме сп прпмерите 
пд Албанија, Македпнија и Турција за да ги сппредиме наципналните практики и 
да разгпвараме за кпнкретни пращаоа. Ова ќе ни ппмпгне да спздадеме 
платфпрма за размена на искуства пд земјите пд пбласта на ФУК, кпја претставува 
пспбен предизвик. Заради неппстпеоетп на пищанп закпнпдавствп за ЈВФК вп ЕУ, 
станува ущте ппважнп да се впведат такви платфпрми кпи пвпзмпжуваат размена 
на идеи за практиките вп земјите и бараое на рещенија за заеднишките прпблеми. 

 

 Ппстпеоетп на делптвпрен систем за ФУК навистина е пд пресудна важнпст за да 
ппстпи систем за ЈВФК кпј дпбрп функципнира. Вп пваа рамка, презентациите кпи 
ќе ги видиме и дискусиите кпи ќе ги впдиме вп текпт на пваа кпнференција за 
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впведуваоетп, развпјпт и спрпведуваоетп на ФУК, ппзитивнп ќе придпнесат кпн 
ппнатампщнптп ппдпбруваое на системпт.  

 
 

 Вп нащата земја системпт за ЈВФК беще впведен сп Закпнпт 5018 за Јавнп 
финансискп управуваое и кпнтрпла (Закпн за ЈФУК). Одредбите пд Закпнпт за ЈФУК 
кпи беа усвпени вп 2003 гпдина целпснп стапија на сила на ппшетпкпт на 2006 
гпдина, а на сила стапи и втпрпстепенптп и третпстепенптп закпнпдавствп кпе беще 
пптребнп за спрпведуваое на закпнпт.  

 

 Ппкрај пвие закпнски аранжмани, беа впведени и неппхпдните административни 
структури, беа назнашени експерти и внатрещни ревизпри и беа прганизирани 
сеппфатни прпграми за пбука, за да мпжат актерите на системпт да пбезбедат 
делптвпрнп функципнираое на ЈВФК.  

 

 Вп мпментпв се спрпведува прпцес за менуваое на Закпнпт за ЈФУК за да се 
надминат предизвиците вп спрпведуваоетп кпи беа утврдени какп резултат на 
следеоетп на щестгпдищнптп спрпведуваое на ппписите и за впведуваое на 
преппраките кпи ги дадпа јавните пргани. Целта на пваа активнпст е да се 
ревидира системпт вп спгласнпст сп медунарпдните стандарди и најдпбрите 
практики на ЕУ и да се разјасни кпнцептуалната рамка какп и пснпвните 
пвластуваоа и пдгпвпрнпсти.  

 

 Ппкрај сппмнатите закпнски измени, беще ппдгптвен и нацрт дпкумент за 
пплитиките на технишкп нивп, за нащипт систем на ЈВФК, кпј вп спгласнпст сп 
извещтаите за напредпк на ЕУ, е дпста напреден вп ппглед на успгласуваое сп 
acquis за да се направи пценка на пстваренипт напредпк, да се утврдат пбластите 
кпи треба дппплнителнп да се развијат, да се израбпти акциски план за 
активнпстите щтп треба да се спрпведат и да се испплнат заврщните критериуми за 
ЈВФК, щтп е клушен елемент за прегпвприте пд Главата 32 за финансиска кпнтрпла.  

 

 Вп сппменатипт Нацрт дпкумент за пплитиките се анализираат силните и слабите 
страни на системпт за ЈВФК и се зацртуваат активнпсти за развиваое на системпт. 
Предвидени се измени на системпт, пспбенп за зајакнуваое на стплбпт за ФУК.  

 

 Прпмени предвидени вп таа наспка, ппфаќаат ппнатампщнп ппјаснуваое на 
улпгите и пдгпвпрнпстите на актерите вп врска сп внатрещната кпнтрпла, 
успгласуваоетп на дефиницијата и функципнираоетп на ex-ante финансиската 
кпнтрпла сп практиките на ЕУ, утврдуваое на задашите, пвластуваоата и 
пдгпвпрнпстите на ФУК/ЦЕХ вп Закпнпт за ЈФУК и ппјаснп утврдуваое на 
пдгпвпрнпста на ракпвпдствптп. 

 

 Веруваме дека пваа кпнференција е мнпгу важна, затпа щтп на земјите кандидати 
и пптенцијални кандидати им дава мпжнпст да разменат инфпрмации и искуства 
вп врска сп ФУК, щтп ќе им ппмпгне дппплнителнп да гп развијат системпт за ЈВФК 
сп тпа щтп ќе им се дпдаде вреднпст на практиките вп пваа сфера вп нащата и вп 
другите земји, вп рамките на Главата 32 пд прпцеспт на прегпвпри за шленствп вп 
ЕУ за финансиска кпнтрпла.  
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 Би сакал да ја искпристам пваа прилика да им се заблагпдарам на претставниците 
на ОЕЦД-СИГМА и на Еврппската кпмисија, какп и на Сектпрпт за Еврппска унија за 
надвпрещни рабпти и на Генералнипт директпрат за бучет и фискална кпнтрпла на 
нащетп министерствп. На сите вп ппсакувам плпдна кпнференција.  

 


