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1. ВОВЕД 

Овогодишниот семинар е за примената на јавната внатрешна финансиска контрола 

(ЈВФК). Искуството на ДГ Буџет покажува дека воведувањето и развојот на ЈВФК 

се полни со предизвици, а денес би сакал да се задржам на три од нив: 

 Раководна одговорност – да се држи под контрола, без да се контролира сè. 

 Управувањето со ризици да биде подобро разбрано и пошироко користено. 

 Внатрешна ревизија да биде поделотворна на локално ниво. 

2. РАКОВОДНА ОДГОВОРНОСТ - ДА СЕ ДРЖИ ПОД КОНТРОЛА, БЕЗ ДА СЕ 

КОНТРОЛИРА СÈ. 

Некои од највисоките раководители премногу буквално ја сфаќаат 

одговорноста. Мислат дека ако треба да бидат одговорни за сè, треба да ги 

контролираат и најбезначајните детали. Тоа често пати значи дека останатите 

вработени стануваат исклучени од процесите на внатрешна контрола. 

Точно е дека највисокиот раководител треба да биде одговорен. Но некои од 

највисоките раководители поимот на одговорност го носат до крајност, така што 

веруваат дека единствено можат да бидат одговорни за нешто за што лично ги 

носат сите одлуки и ја гледаат секоја трансакција во нивната организација. 

Ставот на високиот раководен тим (или на организацијата како целина), за 

ризикот, можностите и владеењето, со тоа се поништува и важи само оној на 

раководителот. Ситуацијата се влошува кога назначувањето на врвниот 

раководител било базирано на политички критериуми наместо на раководна 

компетентност. 

Нема сомнеж дека таквата ситуација води до лоши аранжмани на делегирање и 

намалена организациска ефикасност; како и до слаба одговорност на средното 

раководно ниво и на останатиот персонал; и суб-оптимален развој на персоналот. 

Конкретно, ова често може да значи дека пониските раководни нивоа дури не се 

ниту сосема сигурни колкав буџет имаат на располагање, ниту кои цели треба да ги 

постигнат. Улогата или советите на службите за финансиски прашања се 

незначителни или се игнорираат, што доведува до ад-хок и некоординирано 

финансиско одлучување. 

Подобрување на раководниот надзор во организациите 

Предизвикот се состои во тоа да се убедат раководителите дека да се држи 

организацијата под контрола не значи дека тие треба да ја контролираат и 

најмалата финансиска и оперативна одлука и дека еден модерен систем за 

финансиско управување и контрола (ФУК) може да го подобри раководењето со 

нивната организација. 
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Систем за ФУК (меѓу другото) обезбедува: доделување на надлежност и 

одговорност; овластување и отчетност; и соодветни линии на известување. 

Целиот персонал, без разлика дали се тоа директори, раководители или помлади 

соработници, треба да си ги знае своите улоги, одговорности и ограничувања на 

надлежност. Особено раководителите треба да ги разбираат придобивките што ги 

носи делегирањето и дека: 

 можат да ја задржат целосната контрола преку постоење на јасно 

дефинирана структура на делегирање, со описи на работни места, цели на 

успешност и индикатори за целиот персонал. 

 може да се извршат повеќе задачи 

 кога ќе се ослободат од рутинската администрација, ќе можат појасно да се 

фокусираат кон постигнување на организациските цели. 

Според тоа, сите раководители треба да ги знаат своите оперативни цели и треба да 

поднесуваат извештаи за (а) остварувањето на тие цели (б) за нивното користење 

на ресурсите при остварувањето на тие цели. 

Понекогаш постојат правни бариери за да постои сеопфатна рамка за делегирање, 

кои, на пример, би можеле да се содржат во Законот за државна служба. Ова бара 

потесна соработка помеѓу централната единица за хармонизација (ЦЕХ) и 

архитектите на реформата на јавната администрација. 

Раководителите носат одговорност да управуваат со финансиските ресурси во јавен 

интерес, т.е. не само да обезбедат дека средствата се трошат во согласност со 

законите, туку и дека добро се трошат. Во практиката се обрнува огромно 

внимание на регуларноста, а многу помало внимание на второто. Затоа, 

организациската структура на организацијата треба да земе предвид механизам кој 

ќе обезбедува високо квалитетни финансиски информации. 

Треба да постои одделение за финансиски прашања кое на раководителот ќе му 

дава совети и поддршка, но и релевантни сметководствени и трошковни 

информации. Додека одговорноста за финансиското управување ја носи 

највисокиот раководител, раководителот на одделението за финансиски прашања 

треба да има еднаков статус со оној на оперативните директори, за да може да му 

„опонира“ на врвниот раководител во потрагата по економичност, ефикасност и 

ефективност. 

3. НЕДОВОЛНО СЕ РАЗБИРА ИЛИ КОРИСТИ УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИЦИ 

Преглед 

Управувањето со ризикот е клучна компонента на внатрешната контрола и се 

однесува на процесот на откривање и анализирање на ризиците, заради 

остварување на целите на организацијата и определување на соодветен одговор за 

да се ублажи ризикот. 
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Тоа подразбира: 

(1) Откривање на ризикот 

(2) Оценка и квалификација на ризикот 

(3) Оценка на апетитот за ризик на организацијата 

(4) Развивање на одговор на ризикот 

Исто така, управувањето со ризикот треба да се преиспитува и за тоа да се 

известува, за да се следи дали се менува профилот на ризик, за да се добие 

уверување дека управувањето со ризикот е делотворно и за да се знае кога се 

потребни дополнителни активности. 

Типични проблеми поврзани со воведувањето на управување со ризиците 

Ги утврдивме следните проблеми: 

 Високото раководство не знае дека се одговорни за негова примена и/или се 

чини дека немаат желба да го применат.  

 Средното раководство се плаши да применува проценка на ризикот бидејќи 

можеби не сакаат да признаат дека во нивните постоечки работни аранжмани 

постојат ризици/слабости. 

 Онаму каде што се врши проценка на ризикот, тоа често се прави на крајот на 

процесот на внатрешна контрола наместо на почетокот. 

Што може да се направи за анализата и управувањето со ризикот да станат 

поприфатени и поприсутни во вашата земја? 

Управувањето со ризикот ќе стане стандардна практика во ресорните министерства 

само доколку таму постои подобро разбирање за тоа што управувањето со ризикот 

опфаќа и за придобивките што може да ги донесе, во поглед на подобра испорака 

на услуги и постигнување на клучните цели. Проблемот треба да се разгледува на 

централно ниво и во рамките на секое од министерствата. 

а) Централно ниво 

ЦЕХ, поткрепена од Министерот за финансии, има клучна улога во промовирањето 

и објаснувањето на анализата на ризиците на раководителите на сите нивоа во 

ресорните министерства. Конкретно, веруваме дека ЦЕХ треба: 

 да развие и да промовира практични алатки кои ќе помагаат во примената 

на управување со ризикот (на пр. регистри на ризици и делотворни системи 

за внатрешна контрола кои инкорпорираат техники за ризик). 

 да развиваат и спроведуваат програма за обука за управувањето со ризикот 

да биде прифатено од целата раководна заедница. 

б) Во секое од министерствата 
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Раководната култура треба да му дава поддршка на управувањето со ризикот за да 

се избегне тоа да се смета за негативна појава или како нешто што може да ги 

засрами, или уште полошо, да ги казни раководителите од средно ниво кои активно 

го идентификуваат и разговараат за ризикот во нивната сфера на активности. Дури, 

културата треба да биде таква што, проактивното управување со ризикот ќе се 

смета за позитивен знак на контрола, каде раководителите прават напори да знаат 

што се случува и да ја задржат контролата. 

Таков премин кон слободно идентификување на организацискиот ризик 

претставува можност во организацијата да се изгради отворена раководна култура. 

Таквата култура оди заедно со подобрена етичка култура, каде секој поединец 

треба да одржува и прикажува личен и професионален интегритет и етички 

вредности. 

Иако етичкиот кодекс нема иста сила како законите, тоа сепак е сериозен 

документ, затоа што секоја повреда на етичкиот кодекс, дури и кога не е прекршен 

закон, може да претставува значителен ризик за угледот на институцијата. 

Исто така, функцијата на внатрешна ревизија во секое од министерствата, треба 

повеќе да се насочува кон прашања поврзани со управувањето со ризиците, за 

повторно, да се промовира нивното разбирање и употреба. 

Кога да се применува проценка на ризикот? 

Бидејќи проценката на ризикот се однесува на процеси за идентификација и 

анализа на ризиците заради остварување на целите, произлегува дека 

организациите треба да ги утврдат своите деловни цели, па дури потоа да извршат 

анализа на ризикот, за да проверат дали е можно да се остварат тие цели во рамки 

на прифатливи гаранции. 

Управувањето со ризикот може да се смета за мост помеѓу опкружување на 

контрола и активности на контрола, бидејќи внатрешните контроли треба да се 

развиваат и подесуваат токму врз основа на анализата на ризикот. Ако анализата на 

ризикот дојде по воведувањето на внатрешните контроли, тешко дека тие ќе бидат 

соодветни за да се земат предвид сите ризици. Како резултат на тоа, нема сомнеж 

дека системите за внатрешна контрола ќе потсетуваат на традиционалниот модел 

на внатрешна контрола, кој главно се заснова на законитоста и регуларноста на 

трансакциите. 

4. НА ЛОКАЛНО НИВО, ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА СЕ ПОТЦЕНУВА И Е ПРЕМНОГУ 

СЛАБА 

Никаква, или ниско квалитетна внатрешна ревизија значи дека постои мала 

веројатност да се подобрат аранжманите за внатрешна контрола, а можноста 

за измами расте. Сепак, некои градоначалници можат да бидат неподготвени 

да потрошат пари за воведување на целосна функција на внатрешна ревизија, 

бидејќи на кус рок не гледаат очигледни придобивки. Онаму каде што 

внатрешната ревизија постои, таа често пати е преслаба за да создаде 

додадена вредност, бидејќи се смета дека градоначалникот ја има целата моќ 
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и секое оспорување би се сметало за директна и лична критика на 

градоначалникот. Ова често се среќава во мали општини и претставува многу 

реален проблем. 

Јавноста сè повеќе и повеќе бара повисок стандард на јавни услуги по пониски 

трошоци. Локалната општинска администрација е местото во кое контактот со 

јавноста е најблизок и најредовен. Како таква, квалитетот и економичноста на 

локалните општински услуги значително ќе ја обојат перцепцијата на јавноста за 

состојбата со (доброто) владеење. Иако внатрешната ревизија би требало да им 

помага на општините да ја подобрат испораката на услуги, наш впечаток е дека на 

општинско ниво внатрешната ревизија не е особено признаена или барана. 

Сите се свесни дека внатрешната ревизија треба да биде функционално независна. 

Но, може да постои проблем кога внатрешната ревизија е во контакт само со 

градоначалникот, исклучувајќи ја работата со целиот тим високи раководители. 

Како пример да ја земеме изработката на годишен план за внатрешна ревизија. Тоа 

треба да го биде раководено од претставата за ризиците што ја има (целото) 

раководство. А кога постои само еден, семоќен раководител, претставата за 

ризикот на овој раководител може прекумерно да го обои расудувањето на 

ревизорот. 

Исто така, ова рестриктивно толкување на функционалната независност (контакти 

само со највисокиот раководител), често доведува до тоа ревизорот да игра само 

маргинална улога на проверка на сигурноста на системот, а да не врши 

фундаментална ревизорска активност, како што е преиспитување на оперативните 

практики. Кога градоначалникот е одговорен за сè, тогаш внатрешниот ревизор е 

особено ранлив, бидејќи секој негов наод може да се смета за директна критика на 

шефот. 

Може да биде корисно ако во надлежноста на внатрешниот ревизор се вклучи и 

одговорност да ги преиспитува раководните аранжмани и особено да истражува 

начини со кои ќе се гарантира највисоките раководители да не бидат во позиција 

да демонстрираат преголема моќ во организацијата. Сепак, внатрешниот ревизор 

може да има тешкотии ако сам се зафати со ова прашање. 

Гарантирање на висок квалитет на ревизијата со минимални (дополнителни) 

трошоци 

Нема сомнеж дека законите за ЈВФК гарантираат дека секоја општина ќе биде 

покриена со внатрешна ревизија. Но, најпрво, секако, законот мора да се почитува. 

Сепак, знаејќи дека во секоја земја постои мешавина од мали, средни и големи 

општини, ќе биде тешко во законот за ЈВФК да постои еден модел што ќе одговара 

за сите општини при воведувањето на одделението/функцијата за внатрешна 

ревизија на локално ниво. Нема сомнеж дека ЦЕХ треба да игра пресудна улога во 

пронаоѓањето на оптималниот модел на покриеност со внатрешна ревизија на 

локално ниво. Исто така, покрај тоа што ќе добиваат насоки од ЦЕХ, општините 

треба да се охрабрат и меѓусебно да контактираат и да разменуваат искуства, при 

што ќе разговараат за можна заедничка испорака на услуги. 
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Модели како што се полу-централизираната опција, или „географски поставени“ 

ревизорски тимови, би можеле да ја намалат финансиската оптовареност на секоја 

од општините, а истовремено да обезбедат и соодветен степен на независност на 

ревизорите и да овозможат поголема флексибилност и професионална експертиза. 

Употреба на ревизорски комитет како израз на доброто владеење 

Уште една од точките поврзани со доброто владеење се и ревизорските комитети – 

тела што се формирани за да му обезбедат на раководството независен надзор над 

внатрешната контрола, внатрешната ревизија и финансиското известување. 

Улогата на ревизорските комитети вообичаено би била да го советува 

раководството за: 

 стратешките процеси на управувањето со ризици, внатрешната контрола и 

Годишната декларација за внатрешна контрола; 

 сметководствените политики, пресметките и годишните извештаи за 

субјектите, вклучително и процесот на проверка на сметките пред да бидат 

подложени на ревизија, и нивоа на откриени грешки; 

 планираните активности и резултати од внатрешната ревизија, a кога е 

соодветно и надворешната ревизија. 

 адекватноста на одговорот на раководството на проблемите што се 

откриени со ревизорската активност; 

 политиките за спречување на измами, процесите на пријавување на 

нерегуларности и аранжманите за специјални истраги. 

Конкретно во врска со внатрешната ревизија, ревизорскиот комитет би можел да 

претставува корисна заштита на независноста на внатрешниот ревизор, како и да ја 

подигне свесноста на раководството за улогата и додадената вредност што ја 

даваат ревизорите. 

На локално ниво, ревизорскиот комитет секако би бил заедничка услуга за повеќе 

општини, бидејќи би било нереално да се сугерира дека треба да има ревизорски 

комитет во секоја општина. 

Во моментов, ревизорските комитети не се многу честа појава во ЕУ. Гледаме дека 

тие се особено застапени во посеверните земји, но повторно, не секаде. На другата 

крајност гледаме значителен отпор, каде некои земји велат дека не им треба ова 

дополнително ниво на бирократија. Ние веруваме дека улогата и потенцијалните 

придобивки од ревизорските комитети се, за жал, погрешно разбрани и 

заслужуваат поголемо внимание и размислување, како на семинаров, така и назад 

во вашите главни градови. 

Ние сметаме дека постоењето на ревизорски комитети што добро функционираат 

би можело да послужи како корисен показател за нивото на добро владеење во 

некој субјект. Сè поголемата транспарентност и отчетност што со себе ги носи еден 

делотворен ревизорски комитет многу ќе придонесат за пораст на довербата на 
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јавноста во начинот на кој општините ги испорачуваат услугите и ги користат 

јавните средства. 

Дури и кога некоја земја би донела промислена одлука против постоењето на 

ревизорски комитети, јас би ја постигнал мојата цел да поттикнам на размислување 

на оваа тема. Ги предизвикувам сите учесници да ми дадат здрави аргументи зошто 

ревизорски комитети не би дале додадена вредност во вашите земји. 


