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Реформа на ЈВФК во Албанија 
2010-2011 

Состојба со реформата на ФУК 
(2010-2011) 

1. Воведување на законската рамка за ЈВФК 
(Законот за ФУК стапи на сила во јануари 2011, 
а ревидираниот закон за ВР во септември 2010) 

2. Воведување на корпоративно управување 
(усвоен прирачник за ФУК, јули 2010) 

3. Информативни семинари и запознавање со 
концептот на ФУК (семинари со генералните 
секретари и директорите за финансии во 
министерствата, 12 регионални семинари со 
исти целни групи за локални институции). 

4. Усвојување на планот за примена на ФУК 2011 
– 2016 (подготвен од ЦЕХ со поддршка од 
Сигма). 
 

Состојба со реформата на ФУК 
(2010-2011) 

1. Започнува да се применува новиот концепт на ФУК во 
Министерството за транспорт, со цел промена на 
„раководната култура“ (траење на проектот = буџетски 
циклус 2011 – 2013) 

2. Започнува да се применува и да се следи примената 
на одредбите од законот за ФУК, особено на процесот 
на управување со ризикот во 4 централни институции и 
1 општина (2011) 

3. Изработка на подзаконски акти во согласност со 
истекот на преодниот период од Органскиот закон за 
буџет (поделба на одговорностите помеѓу министрите 
и генералните секретари) 

4. Подготовка и доставување на прашалникот за 
самооценување за компонентите на ФУК во сите јавни 
институции, како основа за известувањето за 2009 и 
2010 
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Новини во рамката за ВР 

• Новиот прирачник за ВР усвоен во 2010, стапи на 

сила во јануари 2011; подготвени се повеќето од 

посебните методологии за одделенијата за ВР во 

јавниот сектор 

• Подготвена е и испратена на усвојување нацрт 

уредба на Советот на министри (СМ) „За воведување 

на одделенија за ВР во јавните институции“  

• Упатството за примена на Прирачникот за ВР е 

подготвено и испратено на коментар до одделенијата 

за ВР и другите професионални тела 

Работење на внатрешната ревизија 

• Во 2010 бројот на извршени ревизии порасна на 
2377 во споредба со 2075 извршени во 2009. 

• Извршени се 416 ревизии повеќе од планираните 
(годишен план 1961, извршени 2377) 

• Процентот на спроведените препораки во 2010 се 
зголеми за 7% (78% во споредба со 71% во 2009) 

• Формирани се 132 одделенија за внатрешна ревизија 

во јавниот сектор, во споредба со 114 во 2009. 

• Фактичкиот број на вработени во внатрешна ревизија 

(заклучно со 31 декември 2010) 406 ВР-и, наспроти 

402 во 2009 

• Во 2010 се обучени 280 внатрешни ревизори, 

наспроти 270 обучени во 2009; и 205 сертифицирани, 

во споредба со 230 во 2009. 

• Комитетот за ВР ги врши своите должности во 

согласност со законот за ВР и уредбата на СМ, како 

советодавен одбор на Министерот за финансии за 

политики за ВР. 8 состанока во 2010, наспроти 5 

состанока во 2009 

ЦЕХ – внатрешна ревизија 


