
Мехмет БУЛБУЛ 

 

Министерство за финансии 

Генерална дирекција за буџет и фискална контрола 

Раководител на сектор 



 

Во рамките на прописите, стандардите и методите, 
следниве задачи и функции спаѓаат во надлежност и 
одговорност на врвното раководство и службениците за 
овластување во јавните органи; 

 

планирање,  

програмирање,  

буџетирање,  

извршување,  

контрола,  

сметководство,  

известување 

 



Развојни планови/ Програми / Организациски закони 

 
 

Стратешки план 
• Стратешки цели 
• Краткорочни цели 
• Индикатори за 

успешност 

 
 

 
 

Програми за успешност 
• Активности и проекти 
• Цели и индикатори за 

успешност 
• Потреба од ресурси 

 
 

 
 

Буџет 
• Расходни 

одделенија 
• Наменување 
• Ограничувања 

 
 

 
 
 

Извештај за отчетност 
•Резултат од 
активностите/проектите 
•Цели за успешност и нивно 
остварување 
•Отстапки и причини за нив 
•Изјава за гаранција на 
внатрешната контрола 

 
 

 
 
 

Надворешна ревизија / Суд 
на ревизори 

• Финансиска ревизија 
• Ревизија на усогласеност 
• Ревизија на успешност 

 
 

 
 
 
 

Големото национално 
собрание на Турција 

• Извештај за 
надворешна ревизија 
• Изјава за сообразност 
• Завршна сметка 
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Стандарди за јавна внатрешна финансиска контрола 
 Задачи, овластувања и одговорности 
 Делегирање на овластувања 
 Компетентен персонал кој ги усвоил етичките вредности 
 Утврдени ризици на стратешко / програмско / оперативно 

ниво 
 Стратегии и методи за контрола во согласност со ризиците 
 Поделба на задачите 
 Информирање и комуникација како поддршка на процесите на 

одлучување 
 Редовно следење на поставеноста и функционирањето на 

внатрешната контрола 
 Внатрешна ревизија 

Очекувања од раководителите 
 

• Почитување на 
плановите/програмите/буџетот 

• Почитување на законите 
• Почитување на принципот на 3е 
• Остварување на целите 



 Стандардите за јавна внатрешна 
контрола беа поставени врз 
основа на моделот на КОСО, 
упатствата на ИНТОСАИ за 
стандарди за јавна внатрешна 
контрола како и стандардите за 
внатрешна контрола на ЕУ 

 
 

 18 стандарди 
 

 79 Општи принципи 
 

(Објавено во службен весник на декември 2007 
год.) 



I – Стандарди за контролното опкружување 

  1- Кодекси за етика и интегритет 

  2- Мисија, организациска структура и задачи 

  3- Компетентност и успешност на персоналот 

  4- Делегирање на овластувања 

II. Стандарди за проценка на ризикот  

  5- Планирање и програмирање  

  6- Утврдување и проценка на ризиците 

III. Стандарди за контролните активности 

  7- Стратегии и методи за контрола 

  8- Утврдување и документирање на постапките 

  9- Поделба на задачите 

  10- Хиерархиски контроли  

  11- Континуитет на активностите 

  12- Контроли на информатички систем 

IV. Стандарди за информирање и комуницирање 

  13- Информирање и комуницирање 

  14- Известување 

  15- Систем за регистрирање и архивирање 

  16- Известување за грешки, неправилности и измами 

V. Стандарди за мониторинг 

  17- Оценка на внатрешните контроли 

  18- Внатрешна ревизија 
 



 Да се преиспитаат постојните системи и 
практики од перспектива на стандардите за 
јавна внатрешна контрола 

 

  

 Да се изготви и спроведе акциски план за 
усогласување со стандардите пред крајот 
на 2008  



 Стандардите за јавна внатрешна контрола не беа добро 
разбрани. 

  

 Врвното раководство и службениците за авторизација не 
чувствуваа сопственост 

  

 Актерите кои треба да работат на усогласување со 
стандардите и нивните одговорности не беа јасно објаснети. 

  

 На одделенијата за стратешки развој (ОСР) им недостасуваше 
капацитет да раководат со спроведувањето. 

 

 Како резултат: се појави потреба ФУК/ЦЕХ да обезбедат 
дополнителни насоки. 



Во февруари 2009, беше објавено Упатството со акциски план 
за усогласување со стандардите за јавна внатрешна 
контрола. 

  
 Во упатството беше истакнато следново: 

o Одговорноста за воведување на делотворен систем за внатрешна 
контрола во јавните органи и за обезбедување на негово функционирање 
ја има високото раководство на органите. 

o Активностите и прописите за внатрешна контрола треба да ги земат 
предвид ризичните области. 

o Внатрешната контрола не е изолирано одделение или задача во 
органите, ги засега сите кои учествуваат во активностите. 

o Внатрешната контрола ги покрива сите трансакции; финансиски и 
нефинансиски. 

o Системот за внатрешна контрола треба да се преиспитува најмалку еднаш 
годишно за да се утврдат мерки што треба да се преземат. 

o Во утврдувањето на методите и процесите во врска со системот за 
внатрешната контрола, јавните органи треба да ги земат предвид своите 
правни и административни структури како и своите специфични услови, 
како што е структурата на персоналот и финансиската состојба. 

 

 



 Раководител на органот (врвниот раководител) 

 

 Одбор за мониторинг и управување со 
внатрешната контрола 

 

 Работна група за Упатството со акциски план за 
усогласување со стандардите за внатрешна 
контрола 

 

 Одделение за развој на стратегии 

 

 Внатрешна ревизија 
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Врвен 

раководител 

Одбор за мониторинг 

и раководење 

ОСР 
Внатрешн

а ревизија 

Расходно одделение 

Координатор на 

одделение 
Раководител на 

одделение 

Лице за 

контакт 

Изјава за гаранција на 

внатрешната контрола 

Извештај за 

внатрешна 

ревизија 

   Дискусии за 

спроведување на 

акцискиот план 

*Извештај за 

мониторинг 

*Координација 

*упатства 

Работна 

група 

Член на 

одборот за 

МиР 

Работна 

група 

Работна 

група 

Експерт поврзан со 

раководителот на 

одделението 



 Анализа на постојната состојба 

 

 Споредби со стандардите 

  

 Анализа на недостатоците 

  

 Акциски план за усогласување 
◦ Состојба во која е дадена разумна гаранција 

◦ Состојба во која не е дадена разумна гаранција  (мерки) 

  

 Мониторинг и евалуација 

  

 Известување до Министерството за финансии 
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Стандард и општ принцип 
за внатрешна контрола 

Тековна 
состојба 

Предвидени 
мерки 

Одговорно 
одделение 

Одделение 
со кое ќе се 
соработува 

Резултат
/исход 

Рок Објаснување 



 Зголемена информираност на врвните раководители. 
 
 Учество на раководителите и персоналот на расходните одделенија 

во активностите во врска со усогласувањето со стандардите за 
внатрешна контрола. 

  
 Подготвени се акциски планови за усогласување со стандардите за 

јавна внатрешна контрола во јавните органи и се спроведуваат по 
одобрение од вишото раководство.  
◦ Централна власт: 130/192  
◦ Локални органи: 2486/3032 

 
 Јавните органи сè уште ги спроведуваат активностите зацртани во 

акциските планови за усогласување  
 
 

  
 

 



 Некои активности беа идентификувани без да се 
обрне доволно внимание на институционалните 
компетентности и капацитети. 

 

 Некои активности беа подготвени под 
инспирација од акциски планови на други јавни 
орани. 

  

 Во некои од јавните орани акциските планови 
допрва треба да се спроведат. 

  

 

 

 



 Основни концепти 

  

 Улоги и одговорности 

  

 Стандарди и нивно 
објаснување 

  

 Чекори за спроведување 

  

 Примери 

  

 Обрасци 

 



 Нацрт прирачник за јавна внатрешна контрола: 
  

◦ беше предмет на дискусија за време н работилниците со 
раководителите на одделенијата за стратешки развој (ОСР), 

  
◦ им беше објаснет на експертите кои работеа во ОСР, со 

студии на случај за време на 5-дневни групни обуки, 
  
◦ беше објавен на веб страницата на Министерството по што 

релевантните службеници доставија коментари и мислења. 
  
◦ Исто така, многу јавни органи и институции ги доставија 

своите официјални мислења и оценки (Суд на ревизори, 
Одборот за координација на внатрешната ревизија, Владата 
и други министерства, Здружението на јавни внатрешни 
ревизори, Турскиот институт за внатрешна ревизија, итн.) 
 

◦ Се планира конечната верзија да се објави во 2013 год. 



 Улогата на ФУК/ЦЕХ на давање упатства и 
мониторинг е од пресудна важност. 

  
 Лидерството и сопственоста од страна на 

врвниот раководител е предуслов за успех. 

  
 Капацитетите на обучениот персонал во ОСР, 

одделенијата за координација во системот, 
треба да се зајакнат. 

 

 Документи со упатства (водичи, прирачници, 
итн.) се поделотворни од законите. 

 

 






