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Реформата на ФУК во 

Албанија 
 

 

Anila Çili,  

Раководител на ЦЕХ/ФУК 

Министерство за финансии 



 Моментен статус на реформата на ФУК 

 Процес на спроведување на ФУК 
◦ Појдовна точка (пример на анализа) 

◦ Клучни фактори за успех 

◦ Пилот активности 

 Тешкотии/научени лекции 

 Предизвици/ Идни активности 



 

 Албанија вложува многу напори да создаде предуслови за развој на 

модерно ФУК, како главен столб на ЈВФК (PIFC). 

 Воспоставување на правна рамка на ФУК (закон, упатства и прирачник).  

 Одбор за ЈВФК основан и функционален од 2011; 

 Упатстава од МФ за годишни декларации и известувања за системот на 

внатрешна контрола. 

 

 Сега сме во фаза на исполнување на барањата на ФУК. 

 План за спроведување на ФУК 2011-2015;  

 Пилот активности;  

 Активности за подигање на свеста и обуки 

 Следење на работењето на јавните институции 

 

 Јасни цели за ФУК се дефинирани во Стратегијата за развој на јавните 

финансии во периодот 2013-2020. 
  
 



 
 Пред да почне спроведувањето на ФУК, ЦЕХ/ФУК побара 

поддршка од SIGMA во тек на 2011 за да изврши заедничка 
детална и квалитетна анализа на постојната состојба во 
албанските институции.  

 
Зошто референтни анализи:  
 
 За персоналот на ЦЕХ подобро да ги разбере 

придобивките од ФУК и концептот на менаџерска 
отчетност 

 

 Анализата им помогна на ЦЕХ/ФУК подобро да 
одлучуваат за начинот на којшто треба да ја градиме 
стратегијата за спроведување во претстојните години 

 

 Во тек на процесот на мониторинг, ЦЕХ може да ги 
споредува резултатите со референтните анализи, со цел 
да го идентификува постигнатиот напредок до тој 
момент и можностите за натамошен развој.  

 
 

 
 



 Квалитетот на целите и индикаторите на успешноста е ограничен. Групите за 
стратешко управување најчесто функционираат во тек на процесот на 
планирање, но во тек на извршувањето на буџетот тие не се делотворни 
инструменти за стратешко управување во рамки на буџетските институции.  

 

 Раководните структури можеби не се дефинирани на начин што ги поддржува 
програмските цели, не ги препознаваат практичните импликации на барањето 
ефикасно и делотворно да се даваат услуги и постои забуна меѓу програмската 
и менаџерската единица или управувањето со активностите.  

 

 Директорот за финансии, кој треба да биде финансиски сосветник, има малку 
влијание, освен преку буџетската контрола. Традиционално, финансиската 
дирекција се смета како две различни структури, без било каква координација 
меѓу нив и тие се потценети од раководството.  

 

 Финансиските директори не се доволно добро обучени за да можат да ја вршат 
улогата на финансиско управување. 

 

 Финансиските информации достапни на повисоките раководители, преку 
системот за за финансиски информации, администриран од Трезорот е добар, 
но ограничен на контрола на буџетот и не дава менаџерски извештаи за 
ресорните менаџери..  

 



 

Како се сфаќа процесот од ЦЕХ/ФУК и како се презентира на 
институциите: 

 
 Сфаќање на реформата на ФУК како дел од системот на 

јавна администрација и тесно поврзана со него.  
 

 Условите на ФУК усогласени со буџетските услови.  
 
 Претсавување на условите на ФУК како неопходност за 

натамошен развој на постојниот менаџерски систем во 
секоја институција, со фокус врз делегирањето на 
овластувањата.  

 
ЦЕХ смета дека е важно раководителите на институциите и 

ресорните менаџери да разберат дека системот на ФУК не 
е дополнително барање и не е поврзан со специфична 
организациона структура. 

 
 



1. Ппдигаое на свеста, впсппставуваое редпвна кпмуникација и 
тесна спрабптка сп Генералнипт секретар на МОФ, Сектпрпт 
за државен бучет и Сектпрпт за државен трезпр. 

 
 Ревизија на прпцедурите на планираоетп  на бучетпт и изврщуваое на бучетпт 

(2011-2012). Интеграција на бараоата на ФУК  вп сите гпресппменати упатства.  
 
 Заеднишкп разбираое на улпгата на ревидираое на статуспт на финансискипт 

директпр вп рамки на респрните министерства и другите институции, какп и 
мпнитпринг на прпцеспт.  

 
 Заеднишкп разбираое на пптребата да се ппдпбри квалитетпт на бучетскптп 

планираое и следеое, теснп ппврзанп сп дпбрп дефинирани ракпвпдни 
структури и сппдветни пдгпвпрнпсти. 
 

 Да се надгради Системпт за финансиски инфпрмации вп Систем за финансискп 
управуваое, кпјщтп пбезбедува ппвеќе меначерски извещтаи, а ги кпмбинира сп 
сп алтернативни рещенија за меначерски инфпрмации. Да им се пвпзмпжи на 
институциите директен пристап кпн Системпт за финансиски инфпрмации, 
истпвременп надградувајќи ги нивните вещтини преку ппнуда на струшна пбука.   



2. Ппдигаое на свеста, впсппставуваое редпвна кпмуникација и 
тесна спрабптка сп Сектпрпт за јавна администрација  
(Department of Public Administration, DoPA) какп главен двигател на 
рефпрмата на јавната администрација 

 
 Заеднишкп разбираое на важната улпга на финансискипт сектпр вп рамки 

на прганизацијата и пптребата да се ревидира статуспт на финансискипт 
директпр (ФД) вп рамки на респрните министерства и други институции. 

  
 Закпн за прганизација на државната админситрација (пдпбрен вп 

септември 2012, успгласен сп главните бараоа на ФУК).  
 
 Заеднишкп следеое за надградба на улпгата на ФД вп рамки на 

прганизацијата.  
 
Активнп ушествп на ЦЕХ/ФУК вп дискусиите ппврзани сп стратегијата за РЈА 

2013-2020 и  спдруги акти щтп ја уредуваат јавната администрација.  
 

 Курсеви за пбука прганизирани сп Институтпт за пбука на јавната 
администрација сп сите ракпвпдители (меначери) за ФУК  сп фпкус врз 
управуваоетп сп ризиците и ревизпрската трага. 
 

 



3. Наппри за впведуваое на прпцеспт на управуваое сп 
ризик 
 

 Директна ппмпщ за централните институции (генерални секретари, 
финансиски директпри и ракпвпдители на бучетски прпграми) да ги 
идентификуваат ризиците вп тек на прпцеспт на планираое и да изгптват 
сппствен регистар на ризици : 
o Впсппставуваое на сппдветен прпцес на идентификација, пценка и ублажуваое 

на ризиците вп тек на фазата на планираое на бучетпт, пд  најниските нивпа дп 
врвнипт меначмент, впди кпј делптвпрнп и функципналнп делегираое пдпзгпра 
надплу,, на надлежнпсти вп тек на изврщуваоетп на бучетпт. 

 

 Организираое семинари и пбуки на кус рпк, за респрните ракпвпдители. 
 

 Експериментираое и пвпзмпжуваое прпмената да израсне пд искуства (и 
грещки) – пилпт активити вп рамки на Албанската управа за патищта; 

 

 Впсппставуваое фпрум.мрежа на финансиски директпри и други пдбрани 
финансиски службеници. 
 



4. Улогата на ЦЕХ  во мониторингот и соработка со ВРИ 
 

 Мпнитпринг на делегираоетп на меначерски 
пдгпвпрнпсти пд пплитишкптп нивп (респрните министри) 
на технишкп нивп (службениците за пдпбруваое).  
◦ Статус: Службениците за пдпбруваое се именуваат спгласнп 

закпнските бараоа вп 100% пд институциите. 

 Мпнитпринг на статуспт и прпфесипналнптп искуствп на 
финансиските директпри.  
 Статус: 20% ФД пд 1430  институции не се дпбрп ппставени или 

не ги испплнуваат критериумите за струшнп пбразпвание. 

 Спрабптка сп ВРИ вп тек на целпкупнипт прпцес.  
 

 



5. Изгптвуваое метпдплпгија за мпнитпринг сп пднапред 
дефинирани индикатпри за мереое на успещнпста на 
јавните институции, кпмбинирајќи ги извещтаите пд 
некплку сектпри вп рамки на МФ. 

 
Силна соработка и посветеност на ЦЕХ/ФУК, Секторот за 

државен буџет, Генералниот сектор за трезор,, ЦЕХ/ВР и 
секторот за ИТ. 

 
Очекувања:  
 Подобрен годишен извештај за ЈВФК; 
 Промоција на 10 најдобри институции за годината, од 

листата на 436 институции. 
 Детална анализа на успешноста на секое ресорно 

министерство и 24 институции на локалната самоуправа. 



 Оценка на статуспт на ARA и предлпзи за прпмена на закпнпт за ARA 
за да се успгласи сп бараоата на ФУК. 

 
 Ревизија на дпгпвпрпт за нивптп на услуги меду Министерствптп за 

јавни рабпти и трансппрт и ARA, вклушувајќи предлпзи за 
ппдпбруваоа вп ппглед на бараоата на ФУК. 

 
 Заеднп сп меначерите на ARA, ревидираое на интерните прпписи и 

пписите на рабптните места. 
 
 Директна технишка ппмпщ пд дплгпгпдищнипт спветник на 

Шведската агенција за трансппрт, на респрните ракпвпдители вп тек 
на нивната дневна пперативна рабпта и впведуваое на 
управуваоетп сп ризици. 

 
 Некплку рабптилници за сппделуваое искуства сп щведски 

партнери за прпцедурите на бучетираое, управуваое сп ризикпт, 
склушуваое дпгпвпри и пдржуваое. 
 

 



 Прпценка на ппстпјните инфпрмаципни системи вп рамки на ARA, 
идентификуваое на пптребите на бучетските институции и изнапдаое 
алтернативни рещенија за ппдпбруваое на меначерските извещтаи 
(кпмбинираое на финансиските и нефинансиските инфпрмации).  

 

 Спрабптка сп Трезпрпт за кприсниците на MPWT и на ARA online да 
станат пнлајн кприсници на ппстпјнипт Систем за финансиски 
инфпрмации (надградувајќи ги вещтините за финансиски инфпрмации). 

 Спрабптка сп Бучетпт вп тек на надградуваоетп на ппстпјнипт 
Систем за финансиски инфпрмации вп Систем за финансискп управуваое. 

 

 Осмислуваое на Курс за пбука на респрните меначери, 10 дена 
ппделени на 3 месеци, сп ппследпвателна ментпрска рабпта. 

 

 Ппдгптпвка на наставни прпграми за прпфесипнална пбука на 
финансиските службеници, кпприднатпри на ризикпт пд јавните 
институции, of кпристејќи гп слушајпт на ARA.  



 Меначерската птшетнпст е теснп ппврзана сп интегритетпт на 
меначерите (врабптуваое вп јавната администрација, пценка 
на успещнпста и аранжмани за напредуваое вп кариерата). 
Респрните ракпвпдители се мнпгу скептишни за предлпжените 
ппдпбруваоа на ФУК, згплемените бараоа за изгптвуваое 
извещтаи и пдгпвпрнпста да се дефинираат и да се известува 
за целите на исхпдпт.  
 

 Ппради културните разлики и разликите вп искуствптп, 
пптребнп е дплгп време за LTA да ја разберат меначерската 
култура и внатрещните прпцедури на кприсникпт.  
 

 Верпјатнп немаоетп кппрдинација вп тек на ппдпгптпвката на 
закпнските акти меду медунарпдните инситтуции кпи даваат 
технишки спвети и кпнсултантски услуги на респрните 
министерства (или меду нив и МФ).  

 



 Прва: Перспналпт на ЦЕХ/ФУК да разбере щтп знашат ФУК и 
„меначерска птшетнпст“ и какп тие мпже да се 
спрпведуваат вп сппствената земја, сп кпристеое на 
технишка ппмпщ, какп и лекции наушени вп други земји, но 
исто така преку дискусии сп респрните меначери 
(пбидувајќи се да ги разберат нивните пптреби, 
ппкружуваоетп каде тие рабптат и пгранишуваоата). 

 
Второ: Главните засегнати страни, какп Првипт службеник 

за пдпбруваое, DoPA, Сектприте за бучет и трезпр, за 
силнп да ги ппддржат ЦЕХ/ФУК вп спрпведуваоетп на 
рефпрмата и да се ппдгптвени да им веруваат на 
респрните министерства и другите институции (да ги 
децентрализираат кпнтрплите пд МФ на респрните 
министерства). 

 

 



 
Трета: Ракпвпдителите да ги разберат придпбивките пд 

ФУК не самп преку семинари за ппдигаое на свеста, 
туку главнп преку специфишни прпграми за пбука 
псмислени за респрни меначери, вклушувајќи мпдули за 
меначираое врз пснпва на успещнпста, пснпви за да се 
разберат и кпристат финансиски инфпрмации. 

 
 
Четврта: ЦЕХ/ФУК не мпже да изгради здрав систем на 

ФУК без мпщне птшетни и ппсветен службеник за 
пдпбруваое и вещт финансиски директпр ппставен на 
вистинскп местп вп рамки на институцијата. 
 



 

 Спроведувањето на ФУК со фокус на новиот 
концепт на „менаџерска отчетност“ е многу 
тешко и бара време. 

 

Потребна е: 

 

 “Подготвеност да се има доверба, да се 
делегираат овластувањата и постојан 

мониторинг”  

 

 



 Континуиран развој на ФУК како интегрален дел од постојните 
процеси на раководење (одбирање други пилот институции, како и 
развој од поголем размер).  

 

 Постојана соработка со DoPA/Секторот за буџет/Службениците за 
одобрување, за подобрување на организационите менаџерски 
структури, осмислени за да ги поддржуваат програмските цели.  

 

 Воспоставување процес на управување со ризикот во сите 
институции, внимателно следење на големите. 

 

 Подобрување на финансиската и менаџерската отчетност. 
 

 Развој на обуки за ресорните раководители и службениците за 
одобрување.  

 

 Соработка со внатрешните ревизори на организацијата и со ВРИ. 
 

 Обид да се усогласи и да се обезбедат слични аранжмани за 
институциите за управување на сите јавни фондови (се мисли на 
Државниот буџет, фондовите на ЕУ и други донаторски фондови).  


