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ISSAI 10 – Декларација за независност, Мексико 
 

(Превод од англиски) 
 

 
Преамбула 
 
Од 19-от Конгрес на Меѓународната организација на врховни ревизорски 
институции (INTOSAI) во Мексико: 
 
Уредното и ефикасно користење на јавните финансиски средства и 
ресурси е еден од суштинските предуслови за соодветно управување со 
јавните финансии и ефективноста на одлуките кои ги донесуваат 
одговорните институции. 
 
Декларацијата од Лима за Упатството за принципите на ревизијата 
(Декларацијата од Лима) содржи одредба според која врховните 
ревизорски институции можат своите задачи да ги извршуваат само ако 
се независни од субјектите на ревизија и се заштитени од надворешни 
влијанија. 
 
За да се постигне оваа цел и за цврста демократија нужно е секоја земја 
да има ВРИ, чија независност е гарантирана со закон. 
 
Декларацијата од Лима прифаќа дека државните институции не можат да 
бидат апсолутно независни, како и дека ВРИ треба да имаат 
функционална и организациона независност потребна за извршување на 
нивните мандати. 
 
Преку примена на принципите на независност ВРИ можат да постигнат 
независност преку различни средства и различни гаранции.  
 
Одредбите за примена служат за претставување на принципите и се 
сметаат за идеални за независноста на една ВРИ. Се оценува дека во 
моментот ниедна ВРИ не го задоволува  овие одредби, заради што 
успешните искуства во постигнување на независноста се претставени во 
придружните упатства. 
 
Се одлучи  
 
Да се усвои, објави и дистрибуира документот со наслов “Декларација за 
независност од Мексико“ 
 
Општо 
 
Врховните ревизорски институции генерално признаваат осум основни 
принципи, кои произлегуваат од Декларацијата од Лима и одлуките 
донесени на XVII Конгрес на ИНТОСАИ во Сеул, Кореа, како суштински 
барања на квалитетна ревизија во јавниот сектор. 
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Принцип 1 
 
Постоење на соодветна и ефективна уставна/законска/правна рамка и фактички 
одредби за примена на истата. 
 
 
Неопходно е постоење на легислатива која експлицитно го утврдува степенот 
на независност на ВРИ. 
 
  
Принцип 2 
 
Независност на раководителите и членовите на колективните раководства на 
ВРИ, вклучувајќи обезбедување на статусот и правниот имунитет при 
редовното извршување на нивните должности. 
 
 
Применливата легислатива ги утврдува условите за назначување, повторно 
назначување, вработување, отпуштање и пензионирање на раководителите и 
членовите на колективните раководства кои се: 
 

 Назначени, повторно назначени или отпуштени преку процес кој ја 
обезбедува нивната независност од извршната власт (види: ISSAI -11 
Упатство и успешна пракса во однос на независноста на ВРИ); 

 Назначени со достатно долги и точно одредени мандати, кои ќе им 
овозможат да ги спроведат своите надлежности без страв од одмазда, и 

 Имуни на гонење за било каков чин, минат или сегашен, кој резултира од 
редовно извршување на нивните должности. 

 
 
Принцип 3 
 
Доволно широки надлежности и целосна слобода во извршување на функциите 
на ВРИ 
 
 
ВРИ треба да имаат овластување да вршат ревизија на следново: 
 

 Користење на јавните финансии, ресурси или средства,  од страна на 
примател или корисник без оглед на нивната законска природа; 

 Наплата на приходи кои треба да бидат платени на владата или јавните 
институции; 

 Законитост и исправност на финансиските извештаи на владата или 
јавните институции; 

 Квалитет на финансиското раководење и известување, и 

 Економичност, ефикасност и ефективност во работењето на владата или 
јавните институции. 

 
 
Освен ако не е поинаку регулирано со закон, ВРИ не вршат ревизија на 
политиката на владините или јавните институции туку се ограничуваат на 
вршење ревизија на начинот на кој истата се имплементира.  
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Иако ги почитуваат законите, донесени од страна на законодавецот, кои се 
однесуваат нив, ВРИ се ослободени од надзор или мешање од страна на 
законодавната или извршната власт во следново: 
 

 Избор на области за ревизија; 

 Планирање, програмирање, извршување и известување, како и следење 
на ефектите од ревизијата; 

 Организација и раководење со нивната канцеларија; 

 Спроведување на нивните одлуки кога примената на санкциите е дел од 
нивните надлежности. 

 
ВРИ на ниеден начин не треба да бидат вклучени во раководењето на 
организациите кај кои вршат ревизија.   
 
ВРИ треба да внимаваат нивните вработени да не развиваат премногу блиски 
односи со субјектите кај кои вршат ревизии, со цел да останат целосно 
објективни. 
 
ВРИ треба да имаат целосна слобода во извршување на нивните задолженија; 
тие треба да соработуваат со владите или јавните институции кои се трудат да 
го унапредат начинот на користење и раководење со јавните средства.    
 
ВРИ треба да користат соодветни стандарди за работа и ревизија, како и кодекс 
на етика, кои ќе се базираат на официјални документи на ИНТОСАИ, 
Меѓународната федерација на сметководители или други признати тела, кои 
утврдуваат стандарди. 
 
ВРИ треба да поднесуваат годишни извештаи за својата работа до 
законодавната власт и други државни органи, во согласност со уставот и 
законите, кои треба да ги објават во јавноста. 
 
 
 
Принцип 4 
 
Неограничен пристап до информации 
 
 
ВРИ треба да има соодветни овластувања за добивање навремен,  
неограничен, директен и слободен пристап до сите неопходни документи и 
информации, заради успешно извршување на своите задачи во согласност со 
законските прописи. 
 
 
 
Принцип 5 
 
Право и обврска да известуваат за нивното работење 
 
 
ВРИ не треба да бидат ограничувани да известуваат за својата ревизорска 
работа. Тие треба со закон да бидат обврзани да известуваат за резултатите од 
нивната ревизорска работа најмалку еднаш годишно. 
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Принцип 6 
 
Слобода да одлучуваат за содржината и временските рокови за ревизорските 
извештаи, како и за нивното објавување и дистрибуирање. 
 
 
ВРИ имаат слобода во одлучувањето за содржината на своите ревизорски 
извештаи. 
 
ВРИ имаат слобода во давање забелешки и препораки во своите ревизорски 
извештаи, земајќи ги предвид, кога е потребно, гледиштата на субјектот на 
ревизија. 
 
Законските прописи го одредуваат минимумот барања за известување кај ВРИ 
и кога е потребно, одредени прашања кои треба да бидат предмет на 
формално ревизорско мислење или сертификат. 
 
ВРИ имаат слобода во одлучувањето за временските рокови за нивните 
ревизорски извештаи кога одредени барања за известување се пропишани со 
закон. 
 
ВРИ може да исполнат одредени барања за истраги или ревизии од 
парламентот или од некоја од нејзините комисии, или од владата. 
 
ВРИ имаат слобода во објавување и дистрибуирање на своите извештаи, 
откако истите се формално поднесени или доставени до соодветните 
институции, во согласност со законските прописи. 
 
 
 
Принцип 7 
 
Постоење на ефективни механизми за следење на имплементацијата на 
препораките на ВРИ. 
 
 
ВРИ ги поднесуваат своите извештаи до Парламентот, некоја од неговите 
комисии или управниот одбор на субјектот на ревизија, заради следење на 
одредени препораки и преземање мерки за нивно имплементирање.  
 
ВРИ имаат свој внатрешен систем за следење кој им овозможува да следат 
дали субјектите на ревизија соодветно ги земале во предвид нивните 
забелешки и препораки, како и оние дадени од страна на парламентот, некоја 
од неговите комисии или управниот одбор на субјектот на ревизија.  
 
ВРИ ги поднесуваат своите извештаи за следење на ревизорските препораки 
до парламентот, некоја од неговите комисии или управниот одбор на субјектот 
на ревизија, на разгледување и преземање на активности, дури и кога ВРИ 
самата има законско овластување за следење на препораките и преземање 
санкции. 
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Принцип 8 
 
Финансиска и раководна/административна самостојност и расположливост на 
соодветни човечки, материјални и монетарни ресурси. 
 
 
 
ВРИ треба да имаат на располагање неопходни и достатни човечки, 
материјални и монетарни ресурси; извршната власт (владата) не треба да го 
контролира или насочува пристапот до овие ресурси. ВРИ самите управуваат 
со своите буџети и ги распределуваат соодветно. 
 
Парламентот или некоја од неговите комисии е одговорен за обезбедување на 
неопходни ресурси кои ќе овозможат на ВРИ да ги реализира своите 
надлежности. 
 
ВРИ имаат право да се обратат директно до парламентот ако ресурсите се 
недоволни, односно не овозможуваат реализирање на нивните надлежности. 
 
 

---///--- 
 
 
   


