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Резиме на главните пораки 
1. За да се развијат понапредни елементи на ФУК, 

треба да пости одредена основа во секоја јавна 

администрација 

 Оваа основа често се развива преку други области на 

владини реформи, како што се државната служба, 

стратешкото планирање или управувањето со 

буџетот 

2. Понапредни цели, како ефикасност и ефективност 

исто така се утврдуваат преку процеси на 

одлучување кои вообичаено не ги водат ЦЕХ 

3. Спротивно на ЈВФК, реформата на јавната 

администрација нема посебно поглавје во 

процесот на пристапување кон ЕУ за да ги 

придвижува промените 
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ФУК како дел од процесот на 

пристапување 
Поглавјето 32 опфаќа: 

• Финансиско управување и контрола (ФУК) 

• Внатрешна ревизија (ВР) 

• Надворешна ревизија(НР) 
 

Се чини дека во ФУК е најтешко да се оствари напредок 

a) Не може да се изгради од нула 

b) Тоа е повеќе отколку финансиска контрола – се работи 

за внатрешни контроли според дефиницијата на КОСО 

c) Меѓусебна зависност помеѓу различни постојни 

практики, интереси и традиции во јавниот сектор 
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ФУК и раководството 

• ФУК може соодветно да се спроведе само ако постои 

добро раководство 

• Само ФУК не може да ја води реформата во 

раководењето 

• ФУК треба да ја пренесе потребата од „доверба“, 

„лојалност“ и „отчетност“ 

 

Постои согласност дека успехот на ФУК зависи од 

други реформски области кои се релевантни за 

јавното раководење 
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Што е реформа на јавната 

администрација? 
• Јавна администрација е организираниот 

државен апарат кој осигурува остварување на 

мисијата и одговорностите на извршната власт 

 што подлежи на владеење на правото, т.е. внатрешни 

и надворешни контроли 

• Кај реформа на јавната администација (РЈА) се 

работи за менување на: 

 правната административна рамка на државата, и 

 нејзините административни/раководни практики за да 

се подобри функционирањето на државата 
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РЈА го опфаќа и финансиското 

управување 

• Еден холистички однос кон РЈА опфаќа 

напори најмалку во: 

• Управувањето со човечките ресурси во државната 

служба и јавниот сектор 

• Административна организација, постапки и надзор 

• Финансиско управување 

• Креирање политики и квалитет на законодавството 

• Е-влада 

• Подобрување на јавните услуги 

• Владеење на повеќе нивоа 

6 



Примери на концепти релевантни за 

ФУК 
• Делегирање и овозможување на одлучувањето 

• Отчетност и успешност 

• Управување со ризикот 

 

1. Овие прашања не се однесуваат само на 

финансиските контроли 

2. Нивно спроведување за да се добие вредност за 

парите, бара доверба и високо ниво на 

професионализација во капацитетите за јавното 

раководење 

 Но кои се основите? 
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Примери на основи за ФУК 

Следниве работи се важни за успехот на ФУК во која било земја 

• Јасност и транспарентност на одговорностите помеѓу 

организациите од јавниот сектор 

• Постапки за вработување кои се транспарентни, му 

овозможуваат на соодветниот раководител да влијае врз 

процесот и да се насочи кон квалитетот. 

• Административни постапки кои гарантираат отчетност за 

испорака и квалитет на јавните услуги 

• Редовно годишно планирање на работата 

• Одредби кои бараат проценки на влијанието на трошоците 

кога се предлагаат нови проекти и закони 

• Транспарентни постапки и практики за јавни набавки 

• Силна трезорска функција и јасни правила за готовинско 

управување и сметководство, со сигурни сметководствени 

информации 8 



Понапредни цели на ФУК: 

ефикасност и ефективност 

Клучни процеси каде се утврдува вредноста за парите: 

• Одлучување за вистинската стратешка насока 

• Правење на оптимален избор на поединечни мерки 

и обезбедување на ресурси во буџетскиот процес 

• Јавни набавки 

• Управување со имотот, негово користење со 

максималниот потенцијал 

 

Ниеден од овие вообичаено не се разработува и 

развива од страна на ЦЕХ но се важни заради 

целите на ФУК 9 



Одредување на редоследот на 

реформските чекори 

Одредување на редоследот е потребно, но е 

пореалистично во рамките на потесни 

реформски области, 

 како што се државната служба, управување со 

буџетот, стратешко планирање или јавни набавки 

 

Пошироко одредување на редоследот е тешко: 

• Многу од областите на РЈА се меѓусебно зависни 

• РЈА често треба да биде опортунистичка 
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Осигурување напредок во РЈА 

• ФУК, како дел од ЈВФК, е воден од поглавјето 32 

во процесот на пристапување.  

 Оттука е потребен докажан напредок за кандидатите 

за членство во ЕУ 

 

• На РЈА ѝ се става сè поголем акцент во 

редовните извештаи за напредокот од страна на 

ЕК, но сè уште не е доволно поддржан во 

процесот на пристапување 

 Не опфаќа одредби за стандарди или определување 

на редоследот за земјите кандидати за членство во 

ЕУ 11 



Потенцијални решенија во земјите 
идеи за дискусија 

• ЦЕХ да работат со локалните проблеми, дури иако се 

чини дека тие се многу едноставни  

 ЦЕХ да вршат длабински анализи за откривање на проблеми со 

спроведувањето 

• Да се пренасочи вниманието кон стратегии за ПФМ кои 

вклучуваат цели за ЈВФК  

 Координирани со пошироките иницијативи за РЈА 

• Работа на оптимизирање и подобрување на постојните 

процедури 

 Одделенија за методологија за управување со буџетот во МС 

• Создавање на посилни чувари за финансиски здрави 

одлуки 

• Транспарентност на сите нивоа на одлучување 
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