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Цел на Втората регионална конференција за ЈВФК 

 

Ппмеду 27 и 29 пктпмври 2010 гпдина, Министерствп за финансии на Република 
Хрватска и СИГМА ја прганизираа првата Регипнална кпнференција за ЈВФК за земјите 
кандидати и пптенцијални кандидати вп Загреб, Хрватска.  Вп текпт на првата 
Кпнференција се разгпвараще за мнпгу пд аспектите на трите стплба на ЈВФК - 
финансискп управуваое и кпнтрпла, внатрещна ревизија и ЦЕХ - и беа претставени 
извлешените ппуки пд впведуваоетп и спрпведуваоетп на ЈВФК вп нпвите земји 
шленки Бугарија, Унгарија, Рпманија и Слпвенија.  
 
На пваа втпра Регипнална кпнференција за ЈВФК ќе има ппмалку теми, нп ќе има 
ппвеќе време за разгледуваое на примери и сппделуваое на искуства пд земјите.   
 

Целта на втпрата Регипнална кпнференција за ЈВФК за земјите кандидати и 
пптенцијални кандидати е:  

„На учесниците да им се претстават дпбри практики за 

впведуваое и развпј на ЈВФК“ 

Се надеваме дека пваа втпра кпнференција дппплнителнп ќе гп забрза развпјпт на 
ЈВФК вп земјите пд Западнипт Балкан и Турција. Ушесниците се ппттикнуваат да 
сппделат искуства и да ппставуваат пращаоа или да се спрптивставуваат на 
заклушпците вп текпт на дискусиите. Кпнференцијата истп така на ушесниците ќе им 
даде мпжнпст и за нефпрмални средби, да сппредат искуства пд свпите земји и сп 
кплеги да разгпвараат за кпнкретни пращаоа. 
 
Кпнференцијата е ппддржана пд Г-дин. Р. Гилисе и негпвипт тим пд ДГ Бучет на 
Еврппската кпмисија.   
 
Вп име на тимпт за финансии и ревизија на Сигма ви ппсакуваме плпдна и пријатна 
кпнференција вп Ппртпрпж. 
 
Јооп Вролијк, Виш советник, ОЕЦД/СИГМА, Париз 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

       Вторник 20 септември 

20.00-21.00 Коктел за добредојде 

Среда 21 септември 

08.30-09.00 Регистрација  

09.00-09.30 Отвпраое Јппп Врплијк, Вищ спветник 
вп СИГМА и Франспа-Рпже 
Казала, Вищ судија, 
Ревизпрски суд, Франција, 
претседаваш сп 
кпнференцијата 

09.30-10.00 Главни предизвици при спрпведуваоетп на 
ФУК/ВР 

Рпберт Гилисе, Ракпвпдител 
за пдделениетп за ЈВФК, ДГ 
Бучет 

 

10.00-10.15 Пращаоа и пдгпвпри  

10.15-10.45 Пауза за кафе  

10.45-11.45 Презентации Албанија, Хрватска, Кпспвп 
(сппред  Резплуција на 
Спветпт на безбеднпст на ОН 
1244/99) и ппранещната 
Југпслпвенска Република 
Македпнија  

11.45-12.15 Пращаоа и пдгпвпри  

12.15-12.30 Групна фптпграфија  

12.30-14.00 Ручек  

14.00-14.10 Впведни кпментари за впведуваое на ФУК:  
Слушај пд Албанија 

Вилхелм Рпјтерсвпрд, Вищ 
спветник, СИГМА 



 
 

 

 
 
 
 

14.10-14.45 Фпрум за примена на ФУК:  Слушај пд 
Албанија 

Анила Цили и Мимпза Демби 
пд Албанскптп Министерствп 
за финансии, Скендер Кпта пд 
албанскптп Министерствптп 
за трансппрт, Нпел Хепвпрт 
експерт пд СИГМА, Вилхелм 
Рпјтерсвпрд   

14.45-16.15 Дискусија пп претхпднптп пращаое 3 рабптни групи 

16.15-16.30 Дискусии пп земји кандидати и 
пптенцијални кандидати 

Сите  

16.30-17.15 Известуваое за заклушпците  Сите  

17.15 Крај на првипт ден Франспа-Рпже Казала 

18.15 Средба вп хплпт на хптелпт за екскурзија 
сп брпд дп Пиран 

 

Четврток 22 септември 

09.00-09.15 Отвпраое Франспа-Рпже Казала 

09.15-10.30 Презентации  Бпсна и Херцегпвина, Црна 
Гпра, Србија и Турција 

10.30-11.00 Пращаоа и пдгпвпри  

11.00-11.30 Пауза за кафе  

11.30-12.15 Внатрещна ревизија и финансиска 
инспекција Пријатели или непријатели?  

Хпзе Виегас Рибиерп, 
Заменик главен инспектпр, 
Министерствп за финансии, 
Ппртугалија 

12.15-12.30 Пращаоа и пдгпвпри  

12.30-14.00 Ручек  

14.00-14.30 Оснпвни рабпти вп финансиската 
инспекција 

Јппп Врплијк 

14.30-16.30 Дискусија пп претхпднптп пращаое 3 рабптни групи 

16.30-17.15 Известуваое  3 рабптни групи и реакција пд 
панелпт (Хпзе Виегас 



 
 

 

 
 
 

Рибеирп, Рпберт Гилисе) 

17.15 Крај Франспа-Рпже Казала 

18.30 Ппадаое кпн дегустација на винп и вечера  

Петок 23 септември 

09.00-09.15 Отвпраое Франспа-Рпже Казала 

09.15-09.30 Функципнална ЦЕХ:  Резултати пд 
истражуваое 

 СИГМА 

09.30-11.00 Панел и пленарна дискусија Панел:  Даниела Степиќ, 
Хрватска, Гпран Цвејиќ, 
Србија, ДГ Бучет и СИГМА 

11.00-11.30 Пауза за кафе  

11.30-12.00 Заклушпци и идни шекпри Урлика Клингенстиерна, Вищ 
спветник, Сигма и Рпберт 
Гилисе 

12.00-12.15 Затвпраое на рабптилницата Франспа-Рпже Казала и Јппп 
Врплијк 

12.15 Ручек  

 


