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Заднина  

 

Финансиското управување и контрола (ФУК) е тешко за примена во 
практиката, затоа што, за да биде успешно, изискува значителни 
промени во раководните аранжмани. Со аранжманите за финансиско 
управување, раководството треба да биде одговорно за ефикасна и 
ефективна испорака на услуги, за остварување на дефинираните цели, во 
согласност со договорени стандарди за работење и време. Раководството 
потоа треба да деде отчет дали било успешно или не. Делотворната 
раководна одговорност исто така се потпира и на примената на КОСО 
(Интосаи) стандарди за внатрешна контрола. Овие стандарди не можат да 
бидат делотворни без да се воведат соодветни аранжмани за раководна 
одговорност. Навистина, основната претпоставка на која се потпираат 
КОСО стандардите е дека постои раководна одговорност. 
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Сето ова претставува значителна реформа на начинот на кој се раководат 
јавните служби во многу земји и влијае на централната контрола што ја 
вршат Министерството за финансии, трезорот, а понекогаш и други 
централни организации. Ова исто така влијае и на тоа како ресорните 
министерства и другите ресорни организации самите ги организираат 
аранжманите за испорака на услуги и степенот до кој аранжманите за 
раководна одговорност всушност постојат во ресорните организации. 

 

Вообичаен аранжман при воведување на ФУК како дел од 
аранжманите од Поглавјето 32 е да се внесат условите за ФУК во 
релевантното законодавство, а потоа да се организираат семинари и други 
обуки за да се охрабрат ресорните организации да воведат ФУК. Постои 
тенденција овие обуки да се фокусираат на „контрола“ наместо на 
„финансиско управување“. Така, придобивките (што би требало да ги има 
како Министерство за финансии, така и ресорните организации) се многу 
ограничени.  

 

Во Албанија, беше одлучено да се прифати доста поразличен пристап 
кон воведувањето на ФУК. Да, сè уште ќе има пишани законски услови и 
„да“ сè уште ќе има семинари и обуки. Но, освен тоа, избрана е и пилот 
организација која ќе ги тестира целосните ефекти од воведувањето на 
ФУК заедно со олабавувањето на централните контроли што ќе уследат и 
деволуцијата на уште повеќе одговорност кон поединечните раководители. 
СИГМА учествуваше во подготовката на пилот проектот. 

 
Пилот проект  
  
Работната програма за овој пилот проект предвидува постоење на три 
главни фази. Првата фаза е изработка на прелиминарен студиски 
извештај кој треба да биде готов до крајот на септември 2011 година. Во 
периодот од почетокот на октомври 2011 год. до 31 декември (втора фаза), 
ЦЕУ и пилот организацијата ќе извршат дополнителна подготвителна 
работа. Во текот на оваа фаза организациите што го финансираат проектот 
и Раководниот одбор на проектот ќе ги разгледаат спецификациите 
дефинирани во прелиминарниот студиски извештај (проектната задача на 
пилот проектот). 
 
Трета фаза е процесот на спроведување за кој е потребна поддршка од 
странски експертски партнер кој ќе работи со избраната пилот организација. 
Оваа фаза на проектот ќе започне на 1 јануари 2012 и ќе трае до 31 март 
2013 година. Идеално, партнерската институција ќе може да учествува и во 
втората фаза. 
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Прелиминарната студија е спроведена главно преку интервјуа/разговори, 
прво за да се избере можна пилот организација и второ за да се извршат 
промени во раководењето и да се утврди поддршката што ќе ѝ  биде 
потребна на пилот организацијата за да воведе ФУК.  
 
Избраната пилот организација е новоформирана агенција (формално 
формирана на 1 јули 2011 година), Албанската агенција за патишта (ААП). 
ААП е одговорна за изградба на нови главни патишта и за нивно 
одржување. ААП е исто така одговорна и за сигнализацијата на тие 
патишта. Агенцијата е организација од второ ниво во рамките на 
Министерството за јавни работи и транспорт (МЈРТ). 
 
Во текот на истражувањето што беше спроведено како дел од 
прелиминарната студија произлезе дека со примена на принципите на 
ФУК веднаш можат да се откријат области каде можат да се остварат 
придобивки под услов да се преземат соодветни раководни дејствија. 
Овие придобивки се однесуваат како на самата пилот организација, така и 
на МЈРТ и на Министерството за финансии. Клучните наоди од 
прелиминарната студија упатуваат на тоа дека постои тесна врска помеѓу 
воведувањето на ФУК и раководната реформа и укажуваат на тоа дека 
вистинското воведување на ФУК зависи од тоа во колкава мерка навистина 
може да се воведе раководна одговорност. Ова претставува промена во 
начинот на кој се раководи со јавните служби во Албанија, и затоа беше 
соодветно да се развие пилот студија, како заради тестирање на овие 
наоди, така и за потоа да се покаже како овие наоди можат поделотворно 
да се спроведат во практиката. 
 
Цели на пилот проектот  
  
Основната и општа цел на овој пилот проект е поуките извлечени од него 
да можат да се применат во други организации како дел од поширокото 
воведување на ФУК во Албанија. Цел на СИГМА е овој модел потоа да 
може да послужи како пример кој можат да го следат други земји што се во 
слична положба како Албанија. 
 
Конкретната цел на пилот проектот е дефинирана како: да се истражат 
раководните промени што се потребни за да се осигури дека ФУК 
делотворно ќе се спроведе и информациите и другите услови што треба да 
ги имаат раководителите за да можат услугите да ги испорачуваат 
поефикасно отколку преку традиционалните аранжмани. Цел на пилот 
проектот исто така е и во практиката да утврди и испорача барем некои од 
придобивките што се очекува да се случат.  
 
Непосредната цел на пилот проектот е да се извлечат практични поуки во 
албанскиот контекст за тоа што всушност значи примената на ФУК за 
раководењето со јавните служби, што за возврат ќе овозможи 
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поделотворна примена на ФУК во други организации. Една од поважните 
лекции ќе биде како треба да се сменат раководните аранжмани за да се 
осигури дека целите можат да се постигнат ефикасно и ефективно. 
ЦЕУ/ФУК би можеле да ги искористат практичните искуства од пилот 
проектот за сопствена обука. 
 
Ова за возврат ќе му овозможи на Министерството за финансии да биде 
посигурно дека средствата што се доделуваат преку буџетот се користат 
наменски и на најефикасен и ефективен начин.  
 
Предност на предложените аранжмани исто така е и тоа што на 
Министерството за финансии ќе му обезбедат многу подобро да разбере 
што се очекува да прават организациите, да ги разбере целите и 
стандардите на работење што се очекува да се остварат и стандардите што 
се очекува да се применуваат. 
 
----------------------- 


