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Правна рамка за ЈВФК 

 
• Закон за ЈВФК („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 90/09 и 12/11) 
• Подзаконски акти за ФУК 
• Подзаконски акти за ВР 

• Уредба за постапката за спречување на 
нерегуларности, метод за заемна соработка, 
форма и содржина, услови и начин на 
пријавување на нерегуларности (СВ. бр. 63/11)  

• Законот за финансиска инспекција во јавниот 
сектор е во владина процедура и се планира да 
се усвои заедно со Законот за администрација 
во текот на 2013 год 

 



Правна рамка за ФУК 1/2   

• Правилник за начинот на доделување 
овластувања (СВ бр. 147/10 и 34/11)  

• Правилник за спроведување на општи 
финаниски постапки (СВ бр. 147/10 и 
34/11) 

• Правилник начинот на вршење 
активности во рамките на надлежноста на 
одделението за финансиски прашања 
(СВ бр. 147/10 и 34/11)  



Правна рамка за ФУК 2/2   

• Стандарди за внатрешна контрола во 
јавниот сектор (СВ бр. 147/10) 

• Правилник за формата и содржината на 
извештаите и изјавата за квалитетот и 
статутост на внатрешните контроли од 
Годишниот финансиски извештај (СВ бр. 
147/10 и 34/11) 

Приачник за финансиско управување и 
контрола објавен на веб страницата на 
Министерството за финансии 



Важноста на реформата на 
ЈВФК во Република Македонија  

Системот за ЈВФК како дел од 
сеопфатната реформа на јавната 
администрација 

ЈВФК е еден од главните стратешки 
приоритети поставени во владината 
програма 

5 проекти спроведени во областа на ЈВФК 
(2004-2013)  



Важноста на реформата на 
ЈВФК во Република Македонија  

Годишен финансиски извештај во врска со 
напредокот во ФУК и ВР во јавниот сектор е 
разгледан на седница на Владата, на која се 
усвоени конкретни заклучоци кои служат како 
насоки за институциите 

Владата е информирана, квартално, за 
остварениот напредок во поглавјето 32 – 
Финансиска контрола, како дел од 
Националната програма за усвојување на 
европското законодавство (NPAA)  

Одделенијата за финансиски прашања (ОФП) и 
Одделенија за внатрешна ревизија (ОВР) се 
изземени од привременото ограничување на 
вработувањето во јавниот сектор што е дел 



ЈАКНЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА 
ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И 

КОНТРОЛА 

• ЕУ Твининг проект „Јакнење на јавната 
внатрешна финансиска контрола“ 
спроведен 2007 - 2009  

• МАТРА проект „Јакнење и спроведување 
на јавна внатрешна финансиска 
контрола на централно ниво“ спроведен 
2009 - 2010  

• Твининг проект „Поддршка на процесот 
на фискална децентрализација преку 
јакнење на капацитетот за здраво 
финансиско управување и внатрешна 
финансиска контрола на локално и на 
централно ниво“ спроведен 2011 – 2013 



Напредок во областа на ФУК 

  2009  2010  2011  2012  Април2013  

Број на формирани 
Одделенија за 
финансиски 
прашања 

15  46  66  85  90  

Број на назначени 
Раководители на 
одделенија за 
финансиски 
прашања 

  30  52  

 
69  73  

Број на назначени 
лица за 
пријавување на 
нерегуларности 

65  93  111  117  119 



Делегирана раководна 
отчетност 

2012 2013 Напредок во пп 

Доделен буџет – 

Централно ниво 

63% 84% 21 

Општи 

овластувања - 

Централно ниво 

40% 66% 26 

Доделен буџет – 

Локално ниво 

25% 72% 47 

Општи 

овластувања - 

Локално ниво  

7% 36% 29 



Развој на политики за ЈВФК  
1/2   

• Објавени се два документи за политики 

од областа а ЈВФК, а третиот е во 

процедура на внатрешно одобрување 

• Документ за политики за развој на ЈВФК 

ЈВФК 2006 - 2008 

• Документ за политики за развој на ЈВФК 

ЈВФК 2010 - 2012 

• Главно насочени кон воспоставување на 

правна и институционална рамка на 

системот за ЈВФК 



Развој на политики за ЈВФК 2/2 

Третиот документ за политиките за ЈВФК 
2013 – 2015 главно ќе се фокусира на 
процесот на спроведување 

Заемна соработка со сите сектори во МФ 
во врска со управувањето со јавните 
финансии (ЈВФК, буџет, трезор, 
финансиски прашања, внатрешна 
ревизија, макроекономија, финансиски 
систем)  

Коментарите и препораките од ДГ Буџет, 
СИГМА, и твининг проектот беа 
внимателно земени предвид 

Третиот документ за политики за ЈВФК е 
во последна фаза на одобрување и 
наскоро ќе му биде доставен до ДГ 



Анализа на недостатоците        
1/4 

Недостаток: Не се формирани 
одделенија за финансиски прашања во 
сите субјекти од јавниот сектор 

Препорака: Натамошни напори и 
критериуми за формирање на ОФП во 
сите поголеми субјекти од јавниот 
сектор 



Анализа на недостатоците 2/4 

Недостаток: Бројот на назначени 
раководители на ОФП се смета за 
недоволен. 

Препорака: Натамошни напори за 
јакнење на капацитетот и префрлање 
на вработени од други сектори или 
институции. 



Анализа на недостатоците 3/4 

Недостаток: Управувањето со ризикот 
недоволно се спроведува во практиката 

Препорака: Развивање на упатства за да 
се истакне дека управувањето со 
ризикот (проценка на ризикот и мерки 
за мониторинг и регистер на ризици) е 
дел од процесот на управување. 



Анализа на недостатоците 4/4 

Недостаток: Постојат институции кои 
немаат целосно усвоени писмени 
процедури. 

Препорака: Да се изнајдат најдобрите 
практики за писмени процедури (на 
централно и локално ниво) и да се 
споделат со други институции. Особено 
внимание да им се посвети на 
менаџерските информации. 



Спроведување на препораките            
1/2 

Напредок во 
формирањето на 
ОФП 

 2011 – 66 

 2012 – 85 

 Април 2013 – 90 

Напредок во 
назначувањето на 
раководители на 
ОФП 

 2011 – 52 

 2012 – 69 

Април 2013 - 73 
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Спроведување на препораките 
2/2 

ЦЕХ изработи прирачник за ФУК со 
детални упатства за управување со 
ризикот 

Спроведување на стандардите за 
квалитет ISO 9001:2008, кои опфаќаат 
изработка и донесување на писмени 
процедури за процеси и потпроцеси во 
институциите 



Дополнителни активности во 
рамките на ФУК 1/2 

Зајакнување на 
спроведувањето на 
управувањето со ризикот 

Јакнење на улогата на ОФП 

Јакнење на капацитетот на ЦЕХ 

Натамошен развој на ФУК на 
локално ниво 



Дополнителни активности во 
рамките на ФУК 2/2      

Натамошен развој на 

децентрализираниот систем за 

финансиско управување 

Изработка на стратешки годишни  

планови и предлог буџети на ниво на 

организациски единици 

Одлука за распределба на вкупниот 

одобрен буџет 

Координатор за кредити (раководител 

на сектор) 

Координатор за исплати (  раководител 

на одделението за ФП) 



Ви благодарам на вниманието!!! 

viktor.gjorcev@finance.gov.mk 
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