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1. Клучни карактеристики на ФУК 
Две клушни карактеристики на ФУК се: 
1. Финансискп управуваое 
2. Финансиска кпнтрпла – иакп, финансиската кпнтрпла е 

самп дел пд финансискптп управуваое. 
Фпкуспт на ЦЕХ пбишнп е врз примената на стандардите на 
COSO,. Овие стандарди мпже да се делптвпрни самп сп 
развпј на меначерска птшетнпст. Примената на 
стандардите на COSO ппфаќа примена на финансискптп 
управуваое.   
финансискптп управуваое, па пттука и финансиската 
кпнтрпла, зависат пд ппстпеоетп на меначерска птшетнпст. 
Се’ на се’, впведуваоетп меначерска птшетнпст, пд 
фундаментална важнпст за рефпрмата на ФУК – тпа не 
мпже да биде ппдпцнежна „надградба“. 
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2.1 Штп е финансискп управуваое 
Финансискптп управуваое знаши псигуруваое дека јавните финансиски 
ресурси се искпристени сп највиспкп нивп на ефикаснпст и ефективнпст, 
заеднп сп интегритет и транспарентнпст. 
Ова веднащ ги ппкренува пращаоата: 
1. Кпј е ракпвпдителпт? 
2. Кпј е пдгпвпрен за ппстигаое на целите? 
3. Кпј е пдгпвпрен за ефикаснпст аи ефективнпста? 
4. Кпј е финансиски меначер? 
Стварнпста е дека ппстпи хиерархија на меначментпт – највиспкипт 
меначер нпси севкупна пдгпвпрнпст, а секпј меначер ппд највиспкипт 
меначер има свпи сппствени пдгпвпрнпсти.  
Секпј меначер е пдгпвпрен за : 
• ппстигаое на целите за релевантната пбласт; 
• ефикаснпст и ефективнпст; 
• квалитет на финансискптп управуваое вп рамки на свпјата сфера на 
пдгпвпрнпст. 
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2.2 Штп е финансискп управуваое? 
Има две клушни ппраки вп впсппставуваоетп финансискп управуваое : 
Првп, меначерските пвластуваоа треба да се делегираат пд највиспкипт 
меначер (мпра да ппстпи структура на меначмент).  
Втпрп, финансискипт службеник не е пдгпвпрен за финансискптп 
управуваое или за ефикаснпст аи ефективнпста – нп меначерпт е. 
Ова, пптпа, на пример бара: 
•Меначерските структури и бучети вп рамки на јавните прганизации да 
се успгласени сп прпграмите;  
•Бучетска кпнтрпла пд страна на МФ ппстпи, нп не на ппнискп нивп пд 
втпрптп нивп на класификација на расхпди, бидејќи меначерите бараат 
дискреција; 
•Бучетите се делегираат како целина на меначерите вп рамки на тие 
прганизации; 
•Меначерите разбираат щтп треба да ппстигнат – имаат цели и за нив се 
птшетни. 
Трезпрската кпнтрпла треба првенственп да се занимава сп управуваое 
сп гптпвите пари, а не сп кпнтрпла на расхпдите (щтп треба да биде вп 
рамки на секпја јавна прганизација). 
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3. Штп е финансиска кпнтрпла? 

Финансиската кпнтрпла пбишнп се тплкува преку елементите на COSO, т.е., 
кпнтрплнп ппкружуваое, прпценка на ризикпт, активнпсти на кпнтрпла, 
инфпрмации и кпмуникација, следеое, а ЦЕХ бараат да се спрпведат 
сппдветни прпцедури. 

Нп COSO е мнпгу ппвеќе пд прпцедури: - COSO претппставува дека 
меначерскат птшетнпст ппстпи, пднпснп дека: 

• Ппстпјат цели и стандарди на успещнпста (ппстигаоата); 

• Дејнпстите се изврщуваат ефикаснп и ефективнп;  

• На финансискптп веруваое мпже да се пптпре и верува; 

• е ппстигната успгласенпст сп ппзитивнптп правп. 

Секпе пд пвие е сущтественп за финансискптп управуваое. 

COSO ппстпи за да ги зајакне и да им даде дпверба на трети страни. 

Еден единствен меначер е пдгпвпрен за севкупната успещнпст, нп за да гп 
ппстигне тпа, пптребна му е квалитетна меначерска прганизација щтп ќе му 
ппмпгне. Еден единствен меначер не мпже да ги дпнесува сите пдлуки. 

Знаши, меначерската птшетнпст е предуслпв за целата рефпрма на ФУК. 
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4.1 Предуслпви за успешна рефпрма на 
ФУК 

Акцент врз пднпспт меду рефпрмата на ФУК и управуваоетп (меначментпт) 
знаши дека рефпрмата на ФУК треба да се третира какп ущте еден аспект на 
рефпрмата на јавната администрација (РЈА) 
• Ова претппставува дека  РЈА: 

 Функципнира сппред истите меначерски принципи какп и ФУК, пднпснп, 
делегирани меначерски пвластуваоа за пперативни пдлуки и управуваое 
сп бучетпт, сп птшетнпст за дпнесените пдлуки; 

• Се впведуваат ракпвпдни структури сп аранжмани за делегираое на сите 
нивпа вп прганизациите; 

• Се дпзвплува ппстпеое на дискреципнп правп и преземаое кпнтрплирани 
ризици; 

• Се псврнува на главните прпблеми щтп спрешуваат да се развие ракпвпдна 
птшетнпст, именп немаое дпверба и лпјалнпст; 

• Преппзнава дека ФУК целпснп ја менува улпгата на финансискипт 
службеник, пд некпгащната улпга на кпнтрплпр, сп тпа щтп дпдава 
финансиски пплитики и улпга на спветник; 

• Функципнира сппред временска динамика кппрдинирана сп рефпрмата на 
ФУК 
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Меначерите прифаќаат дека се првенственп пдгпвпрни за: 
•  

 финансискптп управуваое и се птшетни; 
• ефикаснп и ефективнп ппстигаое на целите; 
• Оттука, пптребни  им се распплпжливите алатки за да им пвпзмпжат да ги 

испплнат пвие пдгпвпрнпсти 
Кај традиципналните административни системи, администратпрпт има една 
финансиска варијабла, пднпснп пптрпщувашката да не гп надмине бучетпт. 
Кај ФУК меначерпт има три варијабли : 
Бучетскипт лимит; 
Целта; 
Ефикаснпста  и ефективнпста. 
Знаши, сп ФУК на меначерпт  му требаат далеку ппспфистицирани финансиски 
инфпрмации пд пние дпстапните пд трезпрскипт систем. 
А, ппкрај пва, меначерпт е пдгпвпрен и за идентификуваое и управуваое сп  
ризикпт, па му треба и финансиска прпценка ппврзана сп ризикпт. 

4.2 Предуслпви за успешна рефпрма на ФУК 



4.3 Предуслпви за успешна рефпрма на 
ФУК 

Улпгата и ппзицијата на главнипт финансискипт службеник (CFO) истп така се 
менува и мпра да е јаснп дефинирана.  CFO e 

• Финансиски спветник на меначерпт, вклушителнп за финансиските ризици 
щтп се преземаат или разгледуваат; 

• Давател и аналитишар на финансиски инфпрмации вклушувајќи трпщпци и 
меначерски инфпрмации какви щтп му ќе ппбара меначерпт; 

• Ппдгптпвка на стратещки финансиски план за да се генерира свест за за 
дплгпрпшните ппследици на пдлуките за пплитиките, заеднп сп текпвните 
активнпсти; 

• Обезбедуваое дека стандардите на финансиска кпнтрпла се пдржуваат и се и 
натаму релевантни щирум прганизацијата;  

• Прпценка на финансиската пстварливпст и, акп е неппхпднп, псппруваое на 
несппдветните пдлуки. 

• Обезбедуваое дека стандардите за финансиска кпнтрпла специфицирани пд 
МФ се применуваат сппдветнп. 

(финансискипт службеник мпже да има и други пдгпвпрнпсти.) 
Ова е мнпгу ппвеќе пд улпга на финансиски кпнтрплпр и е улпга вп виспк статус 

вп пплитиките. 
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4.4 Предуслпви за успешна рефпрма на 
ФУК 

Осигуруваое дека рефпрмата на ФУК се третира какп ущте еден 
аспект на рефпрмата на управуваоетп сп јавните расхпди:  тпа 
знаши дека бучетските и трезпрските рефпрми се кпмпатибилни сп 
рефпрмата на ФУК, а временската динамика на пвие рефпрми е 
кпмпатибилна сп рефпрмата на ФУК.  (ФУК се пднесува на 
изврщуваое на бучетпт!) 
Нп, мнпгу шестп, бучетската, трезпрската и рефпрмата на ФУК се 
третираат изплиранп., а сепак бучетските и трезпрските рефпрми 
мпже да имаат знашителни ефекти врз ФУК   
Ова мпже, впеднп, да знаши дека сметкпвпдствените инфпрмации 
дпстапни пд трезпрскипт систем се несппдветни за нивните 
бараоа и дека треба, истп така, да се развијат специфишни 
сметкпвпдствени инфпрмаципни системи, вклушувајќи и системи 
за сметкпвпдствп на трпщпци и на меначментпт. 
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5. Предуслпвите не се испплнети. 
Зпштп? 

1. Не ппстпјат врски меду рефпрмата  на РЈА/ЈФУ и рефпрмата на ФУК. 
ФУК е сущтествена надппплна на РЈА и на бучетската и трезпрската 
рефпрма. Сепак, вп пракса, рефпрмата на ФУК шестп се смета самп какп 
бирпкратска рефпрма, пд интерес самп за финансиските службеници, а 
и тпгащ се рабпти самп за прпцедури на финансиски кпнтрпли. 
„Визијата“ за пптребата пд ФУК е загубена/ 

2. ЦЕХ има пгранишени пвластуваоа. ЦЕХ не е пдгпвпрна за рефпрмата на 
РЈА/УЈФ и не мпже да спрпведе такви рефпрми, ниту да бара таквите 
рефпрми да се кпмпатибилни сп рефпрмата на ФУК.  Оттука, таа треба 
да развие партнерства и влијание, щтп ппфаќа ппсежнп „вмрежуваое“. 

3. Правни пгранишуваоа. Впведуваоетп на ФУК бара знашителна правна 
прпмена вп ппвеќетп земји. Искуствптп ппкажува дека прпмената на 
закпните или усвпјуваоетп прпписи не мпра нужнп да предизвика 
прпмени вп ппстапуваоетп, защтп други закпни или прпписи мпже да 
гп спрешат делегираоетп на пвластуваоата или мпже пдделнп да 
дефинираат какп треба да се прганизираат меначерските структури. 
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6. Штп мпже да стпри ЦЕХ вп рамки на 
свпите пвластуваоа? 

 
1. ЦЕХ треба да преппзнае дека не мпже да ја впди, туку самп да ја 

плеснува меначерската рефпрма пф платфпрмата на рефпрмата на 
ФУК; пва треба да се пдрази на нашинпт какп ќе рабпти; 

2. Пред да се дпнесуваат закпни и прпписи треба да се псигури дека 
сите други закпни и прпписи се кпмпатибилни сп бараоата на ФУК: 
пва ќе ппфаќа и прегпвпри сп други министерства, на пример сп 
пние пдгпвпрни за јавната администрација и за државната служба. 

3. Да ппдгптви реалистишна временска динамика на рефпрмата, сп кпја 
ќе се преппзнае дека главните пбласти вп кпи се пптребни рефпрми 
не се ппд кпнтрпла на ЦЕХ или на МФ. 

4. Ракпвпдителпт на ЦЕХ треба  пптпплнп да ги уважува целпсните 
ефекти пд ФУК – тпа не е самп технишка финансиска рефпрма; силата 
на ЦЕХ зависи пд силата на МФ, нп ракпвпдителпт на ЦЕХ треба да гп 
убеди Министерпт вп целпсните ефекти пд ФУК. 

5. Ракпвпдителпт на ЦЕХ треба да се ппгрижи меду врабптените да има 
експерти сп ппзнаваоа на ракпвпдеоетп (меначираоетп), 
бучетските и трезпрските активнпсти. 
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7. Какп да се ппстигне прпмена : 
Вппбишаена пракса е да се ппнудат семинари, кпнференции и пбука. 
Нп, пва е пгранишена фпрма на управуваое сп прпмените, па вп 
пракса се шини дека е реткп ефективна, пспбенп кпга ппединци се 
виспкп скептишни  или усвпјуваат пристап „ние тука не рабптиме 
вака“. 

Пптребна е ппспфистицирана пплитика на „управуваое сп прпмени“, 
идеалнп какп дел пд стратегијата за РЈА. Таа треба да се фпкусира 
врз: 

• Тпа какп да се ппстигне ппсветенпст и мпже да бара стимулации и 
пенали; 

• Обуката и семинарите мпже да имаат улпга, нп ушесниците 
слущаат разлишни ппраки бидејќи нивната ппдлпга се разликува. 

Севкупнп, диктатите пбишнп не функципнираат. 
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8.1. Лекции пд искуствата на SIGMA : ппврзанпст 
на рефпрмата на ФУК сп други рефпрми 

  ппврзанпст ФУК < - > РЈА  
• Закпнските рефпрми щтп се пптребни за спрпведуваое на ФУК шестп 

пати не се сппдветнп кппрдинирани сп сите други релевантни закпни; 
• ФУК не мпже да ги предвпди рефпрмите на ракпвпдеоетп, тпа мпра 

да пптекне пд рефпрмата на јавната администрација (РЈА); 
• Идеалнп, РЈА треба да се слуши пред рефпрмата на ФУК, нп 

вппбишаенп тпа не се слушува и шестп пати двете рефпрмски пплитики 
не се интегрирани; 

  ппврзанпст ФУК < - > УЈФ 
• Неппврзанпста ппмеду рефпрмата на ФУК и рефпрмата на јавните 

расхпди ппщтп земенп знаши дека рефпрмата на ФУК се смета за 
независна активнпст;  

• Истп така, шестп пати бучетските и трезпрските рефпрми се врщат 
независнп пд влијаниетп врз ФУК;  

• Какп резултат на тпа, ппкажуваоетп на визијата за целта на ФУК шестп 
се губи или не се цени, сп щтп гплем дел пд рефпрмата на ФУК се 
претвпра вп задаша на финансиските службеници и пптпа тпвар на 
бирпкратскипт прпцес 
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8.2. Лекции пд искуствата на SIGMA: 
слабпсти вп рефпрмата на ФУК 

• Пришините за рефпрмата на ФУК („визијата“) не се 
дпбрп кпмуницирани сп меначерите. 

• Ппстпеоетп на закпн или прппис за ФУК не знаши 
дека се сменети секпјдневните ппстапуваоа. 

• Оние засегнати сп пплитиката на ФУК не ја земаат 
предвид пптребата пд „дпверба, лпјалнпст и 
птшетнпст“. 

• Пплитиките на ФУК не впдат сметка за „алатките“ 
щтп им се пптребни на меначерте за да ги 
преземат свпите пдгпвпрнпсти и не ппспшуваат 
какп тие треба да се пбезбедат. 
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8.3 Лекции пд искуствптп на SIGMA: 
ппследици пд немаоетп кппрдинација меду 
рефпрмата PAR/PFM и рефпрмата на ФУК (1) 

Финансиското управување 

• Целите (пнаму каде ппстпјат) се нејасни и инфпрмациите 
за успещнпст се недпвплни, без временски план 

• Бучетите се премнпгу детални за да пвпзмпжат ракпвпдна 
птшетнпст и не ги земаат предвид пптребите на 
ракпвпдителите 

Делегирање на овластувања 

• Делегираните пвластуваоа шестп се пгранишени на јавните 
набавки, а не на управуваоетп сп релевантнипт бучет какп 
целина 

• Вп стварнпста не ппстпи ракпвпдна хиерархија 
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8.4 Лекции пд искуствптп на SIGMA: 
ппследици пд немаоетп кппрдинација меду 
рефпрмата PAR/PFM и рефпрмата на ФУК (2) 

Контрола 

• Се смета дека финансиската кпнтрпла и финансискптп 
управуваое се еднп истп, дпдека финансиската кпнтрпла е 
дел пд финансискптп управуваое; 

• Сметкпвпдствптп се разбира единственп какп 
евидентираое на трпщеоетп наспрпти бучетпт  

Мониторинг од страна на ЦЕХ 

• Аранжманите за преиспитуваое на успещнпста на ФУК 
претежнп се фпкусираат на ппстпеоетп на бирпкратски 
прпцеси и на вппбишаените извещтаи за самп-пценуваое, 
кпи за впзврат се единственп заснпвани на мерки за 
бирпкратски прпцеси 
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8.5 Лекции пд искуствата на SIGMA 
experiences: fundamental needs  

• Ппврзанпст на рефпрмите на ФУК сп други 
рефпрми. 

• Треба да ппстпи хиерархија вп развпјпт на 
ФУК – не секпј аспект пдеднащ. 

• Пптребни се ппгплеми наппри за управуваое 
сп прпмени – прпмената не дпада заради 
дпнесуваоетп на прпписите и закпните, или 
прпмпцијата на некплку семинари. 

• Ппдигаоетп на прпфилпт на ЦЕХ и развпј на 
партнерства и вмрежуваое. 
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9. Заклучпк 

 

 

Севкупнп, министрите за финансии треба да преппзнаат дека 
ЦЕХ има самп пгранишена кпнтрпла врз квалитетпт и 
временската динамика за впведуваое на ФУК защтп гплем 
брпј клушни пдлуки лежат надвпр пд нејзините 
надлежнпст:. 

Какп резултат на пва, треба да се стави ппгплем акцент врз 
кппперативните партнерства сп други прганизации, а 
министерствптп за финансии треба да гп ппттикне и 
ппддржи ЦЕХ вп пва.  
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