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Австрија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Кипар, Финска, Грузија, 
Германија, Грција, Израел, Италија, Јапонија, Лихтенштајн, 
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Србија, Словачка, Шпанија, Украина и Обединетото Кралство на 
Велика Британија и Северна Ирска:  преработен нацрт текст  
 
Промовирање и поттикнување на ефикасноста, отчетноста, 
ефективноста и транспарентноста на јавната 
администрација преку зајакнување на Врховните ревизорски 
институции 
 
 

Генералното Собрание, 
 
Повикувајќи се на Резолуцијата на Обединетите нации 66/209 од 22 декември 2011 
година,  
 
Повикувајќи се, исто така, на обврските произлезени од резултатите на сите 
поголеми конференции и самити на Обединетите нации на теми од економијата, 
социјалните прашања и животната средина, вклучително завршниот документ од 
Конференцијата на Обединетите нации за одржлив развој насловен “Иднината која 
ја сакаме“ (The future we want”)1, Милениумската Декларација на Обединетите 
нации2, Исходот од Светскиот самит во 2005 година3, Консензусот од Меѓународната 

                                                           
1 Видете Резолуција 66/288. 
2 Видете Резолуција 55/2. 
3 Видете Резолуција 60/1. 
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конференција за финансирање на развојот одржана во Монтереј4, Декларацијата од 
Доха за финансирање на развојот: завршен документ од follow-up меѓународната 
конференција за финансирање на развојот за разгледување на имплементацијата 
на Консензусот од Монтереј5, завршниот документ од пленарната седница на високо 
ниво на Генералното Собрание во врска со Милениумските развојни цели6, како и 
завршниот документ од специјалниот настан за следење на напорите за 
постигнување на Милениумските развојни цели7, Акцискиот план на 
Меѓународната конференција за население и развој8, клучните активности за 
понатамошно спроведување на Акцискиот план на Меѓународната конференција за 
население и развој9 и Декларацијата од Пекинг10, како и Платформата за делување11 
, 

Понатаму, повикувајќи се на резолуциите на Генералното Собрание 67/290 од 9 
јули 2013 година и 68/1 од 20 септември 2013 година, како и  на министерската 
декларација од сегментот на високо ниво од сесијата на Економскиот и социјален 
Совет и политичкиот форум на високо ниво за одржлив развој, 
 
Повикувајќи се, понатаму, на својата резолуција 68/309 од 10 септември 2014 
година со која се поздравува извештајот на Отворената работна група за целите на 
одржливиот развој и се утврдува дека предлогот на Отворената работна група 
содржан во извештајот ќе претставува основа за интегрирање на целите на 
одржливиот развој во развојната агенда пост-2015, истовремено прифаќајќи  дека ќе 
бидат земени во предвид и други видувања во процесот на меѓу-владини преговори 
на шеесет и деветтата сесија на Генералното Собрание, 
 

                                                           
4 Извештај од Меѓународната конференција за финансирање на развојот, Монтереј, Мексико, 
18-22 март 2002 година (Report of the International Conference on Financing for Development, 
Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7)), Поглавје 
I, резолуција 1, анекс. 
5 Резолуција 63/239, анекс. 
6 Види резолуција 65/1. 
7 Резолуција 68/6. 
8 Извештај од Меѓународната конференција за население и развој, Каиро, 5-13 септември 1994 
година (Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 
September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18)), Поглавје I, резолуција 
1, анекс. 
9 Резолуција S-21/2, анекс. 
10 Извештај од Четвртата Светска конференција за жените, Пекинг, 4-15 септември 
1995 година (Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 
(United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13)), Поглавје I, резолуција 1, анекс I. 
11 Ibid., анекс II. 
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Нагласувајќи ја потребата од подобрување на ефикасноста, отчетноста, 
ефективноста и транспарентноста на јавната администрација, 
 
Нагласувајќи, исто така, дека ефикасна, отчетна, ефективна и транспарентна 
јавна администрација игра клучна улога во имплементацијата на меѓународно 
прифатените развојни цели, вклучително Милениумските развојни цели, 
 
Истакнувајќи ја потребата од градење капацитети како инструмент за 
промовирање на развојот, и поздравувајќи ја соработката на Меѓународната 
организација на Врховни ревизорски институции со ОН во тој поглед,  
 

1. Потврдува дека Врховните ревизорски институции можат да ги извршуваат 
своите задачи објективно и ефективно само доколку се независни од 
субјектот на ревизија и заштитени од надворешно влијание; 
  

2. Исто така, ја уважува значајната улога на Врховните ревизорски 
институции во промовирање на ефикасноста, отчетноста, ефективноста и 
транспарентноста на јавната администрација, која придонесува за 
постигнување на националните развојни цели и приоритети, како и 
меѓународно прифатените развојни цели;  
 

3. Високо ја цени работата на ИНТОСАИ за унапредување на ефикасноста, 
отчетноста, ефективноста и транспарентноста, како и за ефикасно и 
ефективно добивање и користење на јавни средства во корист на граѓаните; 
 

4. Исто така ги уважува Декларацијата од Лима на водечки упатства за 
принципите во ревизијата од 1977 година12 и Декларацијата од Мексико за 
независноста на Врховните ревизорски институции од 2007 година13, и ги 
поттикнува земјите членки да ги применуваат, на начин усогласен со 
националните институционални структури, принципите утврдени во овие 
Декларации; 
 

5. Ги охрабрува земјите членки и релевантните институции на ОН да ја 
продолжат и интензивираат соработката со ИНТОСАИ, вклучително и во 
градењето на капацитети, со цел да промовираат добро управување на сите 
нивоа со обезбедување ефикасност, отчетност, ефективност и 

                                                           
12 Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts, усвоена на IX  Конгрес на ИНТОСАИ во 
Лима, 17-26 октомври 1977 година 
 
13 Mexico Declaration on Supreme Audit Institutions Independence, усвоена на XIX  Конгрес на 
ИНТОСАИ во Мексико Сити, 5-10 ноември 2007 година 
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транспарентност преку зајакнати Врховни ревизорски институции и, каде 
што е соодветно, со подобрување на системите за јавни финансии; 
 

6. Ја прифаќа улогата на Врховните ревизорски институции во 
поттикнувањето владина одговорност за употребата на ресурсите и нивната 
реализација во постигнувањето на развојните цели; 
 

7. Го зема во предвид интересот на Меѓународната организација на Врховните 
ревизорски институции во развојната агенда пост-2015; 
 

8. Ги поттикнува земјите членки да посветат должно внимание на 
независноста и градењето на капацитетите на Врховните ревизорски 
институции во согласност со нивните национални институционални 
структури, како и на подобрувањето на јавните сметководствени системи во 
согласност со националните развојни планови во контекст на развојната 
агенда пост-2015; 
 

9. Го нагласува значењето на продолжувањето на меѓународната соработка за 
поддршка на земјите во развој во градењето капацитети, знаење и добра 
пракса во врска со сметководството и ревизијата на јавните финансии. 
 

 
 


