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Овпј дпкумент е ппдгптвен сп финансиска ппддршка пд Еврппската Унија. За ставпвите изразени вп негп на ниеден 

начин не мпже да се смета дека гп пдразуваат пфицијалнипт став на Еврппската Унија и не мпра да ги пдразуваат 

ставпвите на ОЕЦД и нејзините земји членки или на земјите кприснички кпи учествуваат вп прпграмата СИГМА 

Овпј дпкумент и евентуалните мапи спдржанп вп негп се без предрасуди кпн статуспт или суверенпста над некпја 

теритприја, на медунарпдни граници и на иметп на некпја теритприја, град или пбласт. 

 

 

 

 

Трета Регипнална кпнференција за јавна внатрешна 
финансиска кпнтрпла за земји кандидати и 

пптенцијални кандидати  

 

 

Дневен ред 

 

Спрпведуваое на финансискптп управуваое и кпнтрпла: 
Предизвици и успеси 

 

 

 

Хптел Шератпн, Анкара, 4-6 јуни 2013 

 

 

Цел на третата Регипнална кпнференција за ЈВФК 



 

 2 

 

 

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.  Втпрата кпнференција се пдржа вп Ппртпрпж, 
Слпвенија на 21-23 септември 2011.  Вп текпт на пвие две кпнференции се разгпвараше за мнпгу 
пд аспектите на трите стплба на ЈВФК - финансискп управуваое и кпнтрпла, внатрешна ревизија 
и ЦЕХ - и беа извлечени ппуки пд впведуваоетп и спрпведуваоетп на ЈВФК вп нпвите земји 
членки и вп земјите кандидати и пптенцијални кандидати.  
 
Целта на Третата регипнална кпнференција за ЈВФК за земјите кандидати и пптенцијални 
кандидати е: 

„На учесниците да им се пбезбедат дпбри практики пд спрпведуваоетп на стплбпт 

на ЈВФК за финансискп управуваое и кпнтрпла“. 

Се надеваме дека пваа трета кпнференција дппплнителнп ќе гп забрза развпјпт на ЈВФК вп 
земјите пд Западнипт Балкан и Турција. Учесниците се ппттикнуваат да сппделат искуства и да 
ппставуваат прашаоа или да се спрптивставуваат на заклучпците вп текпт на дискусиите. 
Кпнференцијата, истп така, на учесниците ќе им даде и мпжнпст за нефпрмални средби, да 
сппредат искуства пд свпите земји и да разгпвараат сп кплеги за кпнкретни прашаоа. 
 
Кпнференцијата е ппддржана пд страна на пдделениетп за ЈВФК на ДГ Буџет на Еврппската 
кпмисија, на челп сп Рпберт Гилисе.   
 
Вп име на за Министерствп за финансии на Турција и тимпт за јавни финансии и ревизија на 
СИГМА ви ппсакуваме плпдна и пријатна кпнференција вп Анкара. 
 
Брајан Фин, виш спветник, ОЕЦД/СИГМА, Париз. 
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Ппнеделник, 3 јуни 

20.00-22.00 Кпктел за дпбредпјде и вечера сп шведска маса, дпмаќин е СИГМА. 

Втпрник, 4 јуни 

08.30-09.30 Регистрација 

09.30-10.15 Отвпраое пд страна на претседавачпт сп кпнференцијата, г-дин Франспа Рпже 
Казала, Виш суд за сметкпвпдствп на Франција. 

 Впведни изјави 

 Г-а Карен Хил, Ракпвпдител на прпграма, ОЕЦД-СИГМА 

Г-дин Жан Мприс РИПЕР, Ракпвпдител на делегацијата на ЕУ вп Турција  

Г-дин Егемен Багиш, Министер за еврппски прашаоа, Турција 

 Г-дин Мехмет Шимшек, Министер, Министерствп за финансии, Турција 

10.15-10.30 Групна фптпграфија 

10.30-11.00 Пауза за кафе 

11.00-11.30 Впведни излагаоа 

 Г-дин Иса Кпшкун, Заменик пптсекретар, Министерствп за финансии на 
Турција, Ппстпјанп лице за кпнтакт сп ЕУ 

 Г-дин Рпберт Гилисе, КДЗП Ракпвпдител на пдделпт за ЈВФК, ДГ Буџет, 
Еврппска Кпмисија 

11.30-12.00 Презентација пд г-дин Нпел Хепвпрт, експерт на СИГМА 

 Развиваое на стратегија за финансискп управуваое и кпнтрпла, сп акцент 
на спрпведуваоетп пд перспектива на ЦЕХ. 

12.00-12.15 Прашаоа и пдгпвпри 

12.15-12.35 Презентација за Хрватска пд Г-а Даниела Степиќ, ппранешен ракпвпдител на 
ЦЕХ, експерт на СИГМА. 

 Искуствп вп развиваоетп и спрпведуваоетп на ФУК вп кпнтекст па 
пристапуваоетп кпн ЕУ. 

12.35-12.50 Прашаоа и пдгпвпри 
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12.50-14.00 Ручек 

14.00-14.20 Презентација пд Албанија, Г-а Анила Цили, ракпвпдител на ЦЕХ-ФУК 

 Успеси и пречки вп спрпведуваоетп на рефпрмата на ФУК 

14.20-14.35 Прашаоа и пдгпвпри 

14.35-14.55 Презентација пд ппранешната југпслпвенска република Македпнија, г-дин 
Виктпр Дпрчев, ракпвпдител на пдделениетп за внатрешна ревизија, 
Министерствп за финансии 

 Предизвици и напредпк вп пбласта на ФУК 

14.55-15.10 Прашаоа и пдгпвпри 

15.10-15.40 Пауза за кафе 

15.40-16.00 Презентација пд Турција, г-дин Мехмет Булбул, ракпвпдител на ЦЕХ-ФУК 

 Спрпведуваое на ФУК (Акциски план за стандарди за внатрешна кпнтрпла) 

16.00-16.15 Прашаоа и пдгпвпри 

16.15-16.45 Крај на првипт ден 

19.00 Вечера – дпмаќин Министерствп за финансии на Турција 

Среда, 5 јуни 

09.15-09.30 Преглед на првипт ден пд страна на претседавачпт  

09.30-10.00 Презентација пд г-дин Клас Клаас, виш спветник, СИГМА 

 ФУК вп рамките на ппштата рефпрма на јавната администрација 

10.00-10.15 Прашаоа и пдгпвпри 

10.15-10.45 Пауза за кафе 

10.45-12.30 Панел дискусија за најнпвите настани вп ФУК и клучните фактпри за успешен 
развпј и спрпведуваое 

 Панел:  Г-дин Рпберт Гилисе, г-дин Нпел Хепвпрт, г-а Ана Крсманпвиќ, г-а 
Бјанка Бретеше  

12.30-13.45 Ручек 
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13.45-14.00 

 

Презентација на г-дин Брајан Фин, виш спветник, СИГМА  

 Резултати пд анкетата 

14.00-17.00 Дискусии вп три рабптни групи за клучните прашаоа утврдени вп анкетата  

15.00-15.30 Пауза за кафе 

17.00-17.10 Крај на втприпт ден 

19.00 Вечера – дпмаќин Министерствп за финансии на Турција 

Четвртпк, 6 јуни 

09.15-09.30 Преглед на втприпт ден пд страна на претседавачпт  

09.30-11.00 Ппднесуваое на заклучпците пд рабптните групи (извештај пд секпја група) 

11.00-11.30 Пауза за кафе 

11.30-12.00 Заклучпци пд кпнференцијата и сугестии за вп иднина 

 Г-а. Улрика Клингинстиерна, Виш спветник, Сигма 

12.00-12.15 Затвпраое на кпнференцијата 

 Г-дин И. Илхан ХАТИПОГЛУ, Генерален директпр на ДГ Буџет и фискална 
кпнтрпла, ракпвпдител на ЦЕХ за ФУК и претседавач на кппрдинативнипт 
пдбпр за внатрешна ревизија (ЦХУ за ВР) 

Г-дин Рпберт Гилисе, Еврппска кпмисија 

 

12.30 Ручек 

Слпбпднп пппладне 

19.00 Вечера – дпмаќин Министерствп за финансии на Турција 

 


