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Искуства со развивањето 

и спроведувањето на 

ФУК во контекст на 

членството во ЕУ 
 

Данијела Степиќ, консултант за ЈВФК,  

Поранешен директор на ЦЕХ при МФ на Хрватска 



Искуство со развојот и спроведувањето на ФУК во 

контекст на пристапувањето кон членство во ЕУ 

  

примерот на Хрватска 

 

1. Тешкотии со кои се соочуваме 

 

2. Како се осврнуваме на нив 

 

3. Степен на успешност 
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1. Тешкотии со кои се соочувавме 

На почетоците на развојот на ФУК во 2007…. 

 

1. ФУК се посматраше како нешто што е „додаток“ на постојниот 

систем на управување во јавниот сектор 

 

2. Нема јасни врски меѓу новините во ФУК и новините во буџетскиот 

систем 

 

3. Детални анализи на тековната состојба на ФУК не беа вршени, па 

оттука не беше лесно да се определат приоритетите и конкретните 

мерки за претходните ситуации 
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1 Тешкотии со кои се соочувавме 

На почетоците на развојот на ФУК во 2007 …. 

 

4. ФУК во „законските одредби“ ги имаше сите предуслови, но 

практичната примена имаше тешкотии 

 

5. Практичната примена на спроведувањето на ФУК на почетоците се 

фокусираше на процесите 

      (опис на процесите, дефинираање на целите на процесите, 

идентификување на ризиците на процесите ... Се покажа дека фук е 

изготвување на книга на процеси) 

 

6. Целата слика на развојот на ФУК не беше доволно јасна, исто како 

и значењето на „вредност за парите“ и „менаџерска отчетност“ во 

праксата 
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Како се осврнавме на тешкотиите 

 

• Беше препознаено дека новините на ФУК бараат новини во 

буџетскиот систем 

                од буџетирање врз основа на влез (инпут) кон буџетирање врз 

основа на продукт (аутпут) 

 

• Буџетските реформи започнаа во 2008 и создадоа предуслови за 

развој на ФУК 

       Стратегија за подобрување и модернизација на процесите во 

Државниот трезор 

        (2007 - 2011)  

       нов Закон за буџет (2008) 

 

• Развојот на ФУК од 2009 наваму целосно се потпира врз поддршка 

на буџетските реформи 

             Стратегија за ЈВФК (2009 – 2011) 

             Закон за фискална одговорност 2010 
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Како се осврнавме на тешкотиите 

Интеграција на алатките и техниките на ФУК во 

буџетскиот систем 

 

1. Стратешко планирање (мисија, визија, цели) воведени во буџетскиот 

циклус 

         (министерствата и жупаниите се обврзани да подготвуваат стратешки 

 планови за поврзување на стратешките цели со буџетските ресурси преку 

 програми, стратешките планови на министерствата и жупаниите 

 содржат буџетски корисници од второ ниво, под нивна надлежност) 

 

2. Цели и индикатори за успешноста воведени во програмското 

буџетирање 

 

3. Управувањето со ризикот е воведено во стратешкото 

планирање и годишното планирање на активности 
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Како се осврнавме на тешкотиите 

Интегрирање на алатките и техниките на ФУК во 

буџетскиот систем 

 

4.     Одлука на министрите/градоначалниците за одговорноста на 

менаџерите за  постигање на целите и за буџетските ресурси 

        (механизам за практична примена на менаџерската отчетност 

         менаџери – помошници министри, раководители на сектор се одговорни пред 

министерот за постигање на стратешките цели и управување со буџетските 

ресурси ) 

 

5. Интерни процедури за управување со расходите, приходите, имотот 

 

6.  Прашалник за самопроценка, за функционирањето на ФУК во 

планирањето на буџетот, извршувањето на буџетот, сметководството, 

набавките, известувањето – основа за Изјава за фискална одговорност 

што ја потпишува министерот/жупанот/градоначалникот 
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Како се осврнавме на тешкотиите 

Интеграција на алатките и техниките на ФУК во 

буџетскиот систем 

 

7. Планот за развој на ФУК што го подготвуваат буџетските корисници 

секоја година се состои од :         

       - мерки ориентирани кон разрешување на идентификуванит слабости преку 

 самопроценка,  

         прашалници, изјави за финансиска одговорност, наоди на ДЗР, наоди од 

внатрешна ревизија 

         - мерки за натамошен развој 

 

 

8.   Буџетски корисници од прво ниво (министерства, жупании, градови) 

имаат обврска да ги координираат активностите за ФУК со буџетските 

корисници од второ ниво 

      (подготвување стратешки планови, консолидирање на буџетот, консолидирање 

на финансиски извештаи. управување со ризик, ... мониторинг на нивото на развој на 

ФУК, слабости, мерки преземени за одобрување и сл..) 

 8 



Како се осврнавме на тешкотиите 

 

 

Сите претходно споменати активности беа потребни за да покажат дека 

ФУК не е „додаток“ на постојниот систем на менаџемент, туку поскоро 

дека постојниот систем на менаџмент треба да се подобри со 

интегрирање на алатките и техниките на ФУК во него 

 

 

Буџетските реформи се потребни за да создадат предуслови за развој на 

ФУК преку сите негови компоненти 

 

 

Новините во буџетскиот систем ни помогнаа полесно да ја восприемаме 

целосната слика на развојот на ФУК …. 
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 Новините во буџетскиот систем и во ФУК introduced 

 a systematic approach to management 
    

ДЕЛОВНИ 

ПРОЦЕСИ 

Функционални 

активности 

(финансии, 

човечки ресурси, 

набавки, ИТ, 

средства) 
 

Мисија 

 

Визија 

 
Генерални 

цели 

Специјални 

цели 

Стратешки план 

 

Програми 

Проекти 

Планови 

Како го постигнуваме? 

 

Зависи од организацијата Спроведување на 

планските документи, 

програми, проекти 

 

Работни процедури 



  

              

 

 

      елементите од претходниот слајд треба да се сместат 

во контекст на организационата структура кај 

буџетските корисници 
                       
         (кој прави што? Какви овластувања има? Пред кого е отчетен? 

Колку е успешен во извршување на доделените задачи?...) 
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Образовни 

институции 

Ј
В

Ф
К

 

F
is

c
a
l 
R

e
s
p

o
n
s
ib

ili
ty

  



Како се осврнавме на тешкотиите 

 

ФУК не може да биде успешно применет само преку упатства и 

инструкции што доаѓаат само од ЦЕХ ! 

 

 

Мора да биде интегриран и во законодавството/упатствата/инструкциите 

што доаѓаат од други актери на клучните реформи во јавниот сектор (во 

случајот на Хрватска – Државниот трезор, Министерството за 

администрација, Министерството за регионален развој и фондовите н 

ЕУ) 

 

 

Ова е начин да ги смениме предрасудите за ФУК како нешто што е 

„додаток“, а не интегративен дел од менаџерската функција 

 

 на пример: го развиваме управувањето со ризици како интегрален дел од 

процесот на планирање и одлучување 
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Како се осврнавме на тешкотиите 

         пример: Спроведување на управување со ризиците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Соработката со Државниот трезор и Министерството за администрација ни помогна да го интегрираме 

процесот на управување со ризик во секојдневни активности каде овој процес припаѓа – планирање и 

донесување одлуки 
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Година ,  Инструкции за спроведување на управувањето со ризик 

2009 ЦЕХ Упатства за процесот на управување со ризик 

2011 Државен трезор 

и ЦЕХ 

Инструкции за изготвување стратешки планови 

     го вградуваат делот поврзан со управување со ризик 

2011 Министерство за 

администрација 

и ЦЕХ 

Уредба за принципите на внатрешна организација на 

државната администрација 

   го вградува делот поврзан со идентификациајта на ризикот 

во годишните планови за работа на организационите единици 

2012 ЦЕХ Упатства за изготвување на стратегијата за управување со 

ризик 

ЦЕХ промовира новини во управувањето со ризикот, давајќи преглед на насоките за развој, објаснувајќи 

ги клучните чекори што треба да се преземат, организирајќи семинари и работилници за 

раководителите, мониторинг на новините во управувањето со ризик 

 

 



Како се осврнавме на тешкотиите 

Важно е дека ЦЕХ игра многу активна координативна улога и ги 

усогласува новините во  ФУК со други области како што е буџетскиот 

систем и јавните реформи 

 

ЦЕХ во Хрватска разви активна соработка со: 

 Државниот трезор 

 Министерство за администрација 

 Министерство за регионален развој и ЕУ фондови и други институции 

вклучени во управувањето со ЕУ фондовите 

 Државен завод за ревизија 

 Буџетски корисници (државно и локално ниво) 

 Совет за ЈВФК 

  

Соработката се остварува преку:  редовни состаноци, вклученост во 

изготвувањето законски акти, организирање заеднички обуки и сл.  

 

Користевме поддршка од DG Budget, SIGMA, проекти – препораки на EC,  

извештаи на SIGMA, извештаи за напредокот 
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Влада на 

Хрватска 

 

Хрватски 

парламент 

State Audit 

Office 

 

ЈВФК Council 

 

 

State Treasury 

Ministry of Public 

Administration 

 

Ministry of Regional 

Development and EU 

Funds 

 

European 

Commission 

 
International 

projects 

CRO institutions 

involved in EU 

funds management 

 

Central level                                     ministries, 

state offices, extra-budgetary users… 

2nd level  

agencies, 

institutes, centres 

 

Local level                                             

counties cities, municipalities 

Majority 

government-owned 

companies 

 

Majority 

government-owned 

companies 

 

2nd level      

schools, kinder-

gartens, health 

institutions… 

Central 

Harmonisation 

Unit 

Носители 

на 

реформата 

EU stand. 

and best 

practices  



3. Степен на успешност 

 

 

  ФУК е интегриран во буџетскиот ситем 

 

 ФУК е вграден во јавните реформски и антикорупциски 

програми 

 

 Имаме цврста рамка за развој на ФУК 

     (правна основа, правилници, прирачници, упатства, ….) 

 

 Алатки и техники на ФУК спроведени во пракса 

(подобрено стратешко планирање, програмско буџетирање, 

управување со ризик, развиени интерни процедури, систем на 

известување, самопроценка, прашалници и јакнење на 

линковите меѓу буџетските корисници од прво и второ ниво 

….) 

 
17 



Предизвици пред нас … 

 

  ФУК бара постојан развој 

 

 Алатките и техниките на ФУК бараат менаџери во јавниот 

сектор кои ќе знаат како да ги користат овие алакти и кои ќе 

играат активна улога во спроведувањето на ФУК 

 

 Добро образованите менаџери во јавниот сектор се клучен 

предуслов за успешно спроведување на ФУК 

 

 Менаџерите треба да ја разберат „содржината на ФУК”, а не 

„формата на негово спроведување“ 

 

 Треба да го подобриме квалитетот на стратешкото планирање, 

програмското буџетирање, управувањето со ризик, натамошниот 

развој на механизми за контрола за да се постигне подобра 

ефикасност и делотворност во упрауввањето со буџетските 

ресурси 
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Наместо заклучок 

01.07.2013.  - Хрватска станува земја-членка на ЕУ 

  

Средства на ЕУ доделени на Хрватска 11,5 

милијарди EUR !!!!  

     (за периодот 2014-2020) 

 

 

Има можност да се користат тие пари за нашата економија, 

инфраструктура, општество, земјоделие, градење патишта, 

железница, инвестирање во туризам … 

 

 

           За да се искористи таа можност ни треба здрав ФУК 

во пракса 
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Наместо заклучок 

Треба да знаеме што се нашите цели, приоритети 

        стратешко размислување 

Треба да сме свесни за нашите ризици, можни проблеми што може да се 

појават 

                   управување со ризик 

Потребни ни се соодветни контроли за да се спречи да се случи ризикот и 

да се минимизираат последиците 

                             контроли/процедури 

Потребна ни е редовна проценка на контролите, со цел навремено да се 

одбегнат проблемите 

                                     внатрешна ревизија 

 

 Ова е причина што вложуваме многу напори во развојот на овие 

нови елементи што ФУК ги воведе во управувањето со јавниот 

сектор! 

 

         Ова го гледаме како заедничка задача на ЦЕХ и нашите партнери!                             

20 



• Ви благодарам за вниманието! 
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