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1. СТРУКТУРА НА ТЕКСТУАЛНИОТ ДЕЛ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН

1.1. ВОВЕД
Стратешкиот план на Министерството за финансии за периодот 2014-2016 година 

претставува повеќенаменски документ, кој ги одразува целите и задачите на 
Министерството за период од три години.  Тие  се  во  согласност  со  стратешките 
приоритети на Владата на Република Македонија, како и со приоритетите на НПАА. Во 
согласност со интегралниот систем на планирање и буџетирање, овој Стратешки план е 
придружен документ на буџетските пресметки.

 Во Стратешкиот план за 2014-2016 година  на Министерството за финансии се 
содржани  целите  и  задачите  на  организациските  единици  и  на  Mинистерството  во 
целина, активностите за остварување на тие цели, како и ефектите и резултатите на 
истите.  При  тоа,  дадени  се  потребните  човечки  и  финансиски  ресурси  за  нивно 
остварување.  Реализацијата на целите и  задачите е  дадена  по носители и рокови за 
нивно извршување.  Во овие рамки,  покрај  редовните активности,  се  става акцент на 
продолжување на реформите на полето на јавните финансии и јавната администрација. 
При  тоа,  ќе  се  поднесуваат  предлози  и  анализи  од  економската,  финансиската  и 
социјалната  област  и  ќе  се  координираат  активностите  поврзани  со  економските 
импликации;  планирањето  и  извршувањето  на  буџетот;  управувањето  со  трезорот; 
даночната,  царинската  политика,  финансискиот  сектор,  меѓународните  финансиски 
односи и управувањето со јавниот долг, јавните набавки; внатрешната ревизија, борбата 
против  организираниот  криминал,  корупцијата  и  перењето  пари  во  делот  на  своите 
надлежности;  реализацијата  на  реформските  зафати  и  другите  обврски  од  своја 
надлежност сврзани со евроатлантските интеграциски процеси; имплементацијата на 
ИПА  фондовите;  реализацијата  на  aктивностите  сврзани  со финансиската  и 
фискалната  децентрализација  и  финансирањето  на  локалната  самоуправа,  а  во  тие 
рамки и обврските кои произлегуваат од Охридскиот рамковен договор. 

1.2. ЦЕЛ (МИСИЈА) НА МИНИСТЕРСТВОТО
Главната цел на Министерството за финансии е преку успешно управување со 

јавните финансии да се постигне повисок економски раст и подобрување на квалитетот 
на живеење на граѓаните на Република Македонија.

1.3. ВИЗИЈА
Визијата на Министерството за финансии е со реализација на прогресивни идеи 

од својот домен да придонесе за зајакнување на функционалната пазарна економија 
која се темели на знаење, иновации и одржлив развој.
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1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

Министерството ги  врши  работите  што  се  однесуваат  на:  системот  на 
финансирање;  подготовка на Предлог-Буџетот за  државата  и  завршната  сметка  на 
Буџетот; трезорскиот систем; водење централна евиденција на сметките и управување 
со единствената сметка на Трезорот; обезбедување на централно плаќање на обврските 
и  поефикасно користење на готовинските средства;  ефикасно  функционирање  на 
системите за управување и контрола со средствата од ЕУ-ИПА,  имплементацијата на 
претпристапните  (ИПА)  фондови  од  ЕУ;  царинскиот  систем;  даночниот  систем  и 
даночната  политика;  девизниот систем;  финансискиот  систем,  платните  системи, 
сметководство; макроекономската политика и политиката за развој  на националната 
економија;  подготовка  на  среднорочна  Фискална  стратегија  со  макроекономска 
политика  и  политика  на  јавен  долг  како  интегрален  дел,  јавните  инвестиции; 
капиталните расходи;  игрите на среќа;  странската помош и помошти кои генерираат 
компензациски  фондови,  наплата  на  побарувањата,  напуштање  на  учеството  на 
државата во претпријатијата, односно во трговските друштва по основ на побарувања; 
управување  со  системот  за  државна  и  комерцијална  ревизија;  спроведување  на 
внатрешната  финансиска контрола во Министерството  и  организирање на истата во 
другите органи; спроведување на внатрешна ревизија во министерството и органите во 
состав  на  Министерството  без  својство  на  правно  лице,  спроведување  на внатрешна 
ревизија врз основа на склучен договор со Управата за финансиско разузнавање, надзор 
врз  правилната  примена  на  прописите  од  областа  на  финансиските  услуги. 
Министерството за финансии издава дозволи за работење на финансиски друштва и за 
вршење финансиски лизинг; изготвува прописи од областа на осигурувањето; управува 
со јавниот долг, со цел обезбедување на финансирање на потребите на државата преку 
минимизирање  на трошоците и  ризикот на  среден  рок;  врши  евиденција,  следење  и 
сервисирање  на  обврските  по  јавниот  долг;  управува  со  постојното  портфолио  на 
јавниот долг; ги координира и организира посетите на агенции за кредитен рејтинг во 
Република Македонија. 

Министерството, исто така, одлучува по жалби против првостепено решение во 
состав на органот на државната управа во областа на даноците и царините, остварува 
активности сврзани со потребата за јакнење на системот на јавни набавки и системот на 
борба  против  организираниот  криминал,  корупцијата и  перењето  на  пари  во 
Македонија, односно јакнење на правната држава и владеењето на правото, во делот на 
неговите надлежности.

Министерството е одговорно за координација на соработката со меѓународните 
финансиски институции, при што соработува и непосредно учествува во преговорите со 
ММФ и со Светската банка за аранжманите кои се поддршка на имплементацијата на 
структурните реформи за економски развој,  како и со Европската банка за обнова и 
развој,  Европската  инвестициска  банка,  Банката  за  развој  при  Советот  на  Европа  и 
билатералните финансиски институции во однос на утврдување на најповолен начин за 
финансирање на проектите, организацијата во сите фази на преговорите, координација 
на  министерствата  и  другите  инволвирани  институции  во  имплементацијата  на 
конкретен  проект,  како  и  следење  на  нивната  реализација,  потоа  следење  на 
активностите во врска со реализацијата на Договорот за асоцијација и стабилизација на 
Република Македонија со Европската унија, остварувањето на реформите за постапно 
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приближување кон структурите и стандардите на Унијата, усогласување на законите од 
областа на финансиите со европското законодавство, приспособување на даночната и 
царинската регулатива во насока на создавање услови за слободен  проток на стоки, 
услуги и работна сила, водење преговори за склучување на договорите за заштита на 
инвестиции  и  договорите  за  одбегнување  на  двојно  оданочување  и  за  заштита  од 
фискална евазија, интензивирање на соработката со соседните и со земјите од регионот  
за побрза интеграција на Република Македонија во Европската унија, ИПА фондовите и 
Претпристапна економска програма.  

Министерството го надгледува спроведувањето на политиките и постапките кои 
ги донесува и ја надгледува работата на Царинската управа, Управата за јавни приходи, 
Управата за  финансиско разузнавање, Управата за финансиска полиција и Бирото за 
јавни набавки, како органи со својство на правно лице, како и на Управата за имотно-
правни  работи  и  Државниот  девизен  инспекторат, како  органи  во  состав  на 
Министерството за финансии.
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 ПОДДРШКА НА ВЛАДИНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА КОИ ЌЕ СЕ АНГАЖИРА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Стратешки приоритети во 2014 година се утврдуваат за:
• зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока 

стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење; 
• интеграција  во  НАТО  и  ЕУ,  врз  основа  на  остварување  на  сите  реформи  и 

критериуми и решавање на спорот со Грција врз принципот на незагрозување на 
националниот идентитет; 

• продолжување  на  борбата  против  криминалот  и  корупцијата  и  ефикасно 
спроведување на правото; 

• одржување добри меѓуетнички основи и подеднакво спроведување на законот и 
соживот врз принципите на меѓусебна толеранција и почит, како и довршување 
на имплементацијата на Рамковниот договор; 

• инвестирање  во  образованието,  како  најсигурен  пат  за  создавање  силни 
индивидуи и силна држава.

За  остварување на стратешките  приоритети се  утврдуваат  следните приоритетни  
цели:

• јакнење на позицијата на Република Македонија во меѓународната заедница;
• унапредување  на  добрососедските  односи  на  билатерален,  регионален  и 

мултилатерален план;
• засилено  учество  и  афирмирање  на  ставовите  и  интересите  на  Република 

Македонија  во  меѓународните  организации,  како  на  глобално  така  и  на 
регионално ниво;

• промоција  на  економскитe  интереси  и  приоритети  во  странство  и 
претставување  на  државата  како  привлечна  дестинација  за  странски 
инвестиции; 

• зајакната  промоција  на  Република  Македонија  во  странската  јавност  и 
афирмација  на  нејзините  национални,  културни  и  духовни  вредности  и 
достигнувања; 

• избалансирана  фискална  политика  во  функција  на  ублажување  на 
флуктуациите на  бизнис  циклусот  и  воспоставување  на одржливо  ниво  на 
јавен долг;

• задржување на макроекономската стабилност и стабилност на финансискиот 
систем  и  поддршка  на  економијата  преку  подобрување  на  квалитетот  на 
јавните финансии; 

• натамошно  подобрување  на  деловното  опкружување  и  креирање  еднакви 
можности  за  економскиот  раст  и  развој  на  сите  учесници  во  економските 
процеси; 

• даночна  и  царинска  политика  во  функција  на  поддршка  на  развојот  на 
економските субјекти; 

• спроведување  на  процесот  на  децентрализација  во  рамките  на  целосно 
воспоставената законска и институционална рамка на локалната самоуправа 
со одговорни и развиени општини; 
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• зајакнување на внатрешната финансиска контрола преку воспоставување нa 
децентрализиран систем на управување со финансиите во институциите во 
јавниот сектор; 

• обезбедување  на  повисоко  ниво  на  апсорпција  на  инструментот  за  прет-
пристапна помош (ИПА) во услови на децентрализиран систем на управување 
преку поефикасна подготовка и спроведување на проектите финансирани од 
ИПА и зајакнување на координацијата меѓу надлежните институции;  

• спроведување  на  политика  за  рамномерен  и  одржлив  развој  преку 
поттикнување на конкурентноста и развојот на планските региони;  

• остварување на сеопфатен и одржлив локален развој како основен предуслов 
за  создавање  на  економски  појаки  и  развојно  ориентирани  единици  на 
локалната самоуправа; 

• продолжување на борбата против корупцијата и организираниот криминал; 
• подобрување  на  јавната  безбедност  и  јакнење  на  административните 

капацитети за борба со прекуграничниот криминал; 
• подобрување  на  ефикасноста  во  борбата  против  тероризмот  и  заштита  на 

националната безбедност; 
• заокружување  на  реформите  во  правосудството  создавање  на  ефикасен 

систем за заштита и почитување на човековите права и слободи; 
• јакнење на владеењето на правото; 
• интегрирано,  ефикасно  и  модерно  работење  на  администрацијата  и 

обезбедување на услуги целосно приспособени на потребите на граѓаните и 
бизнис заедницата; 

• создавање на компетентна администрација - сервисно и услужно ориентирана 
кон одржлив социјален и економски развој на земјата; 

• создавање  на  вкупен  амбиент  за  поттикнување  на  мотивацијата  и 
задоволството на вработените во администрацијата; 

• квалитетно  управување  и  координација  со  структурите  во  процесот  на 
пристапување во Европската унија; 

• зајакнување  на  капацитетите  за  целосно  приближување  и  преземање  на 
правото на Европската унија (acquis  communautaire)  согласно приоритетите 
утврдени на Националната програма за усвојување на правото на Европската 
унија; 

• јакнење на административните капацитети и координативните структури за 
преговори со Европската унија; 

• спроведување на реална проценка на влијанието на регулативата и креирање 
на политики втемелени на транспарентност и соработка со заинтересираните 
страни; 

• натамошно  зголемување  на  учеството  на  граѓанскиот  сектор  и  бизнис 
заедницата во процесот на креирање на политики; 

• јакнење  на  меѓуетничката  доверба  и  довршување  на  спроведување  на 
Рамковниот договор;
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1.5. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
Специфичностите  произлегуваат од  фактот  што  документите  кои  ова 

Министерство  ги  предлага,  Фискалната  стратегија  заедно  со  макроекономската 
политика, Буџетот, како и Претпристапната економска програма,  претставуваат рамка 
за димензионирање и насока на дејствување на останатите државни органи, особено од 
финансиски  аспект. Исто  така,  Министерството  за  финансии,  во  рамки  на  своите 
надлежности, обезбедува контрола и надзор врз финансиското и фискалното работење 
од  аспект  на  законитоста,  наменското  користење  на  средствата  и  го  координира 
исполнувањето  на  обврските  кои  произлегуваат  од  НПАА  и  другите  стратешки 
документи за европска интеграција.  Во Министерството за финансии се воспоставени 
главните  структури  за  децентрализирано  управување  со  средствата  од  ЕУ-ИПА 
(Надлежен координатор за акредитација, Националниот координатор за авторизација и 
Програмскиот службеник за авторизација/раководител на оперативната структура) кои 
што  ја  преземаат  крајната  одговорност  за  ефикасно  и  ефективно  финансиско 
управување  со  средствата  од  претпистапните  фондови  од  ЕУ  –  ИПА,  согласно 
овластувањата  кои  произлегуваат  од  договорите  склучени  во  однос  на  ИПА  помеѓу 
Владата  на  Република  Македонија  и  Европската  комисија. Специфичностите  на 
Министерството за финансии произлегуваат од законските овластувања во делот на 
јавните  набавки  и  во  борбата  против  организираниот  криминал,  корупцијата, 
спречување на перењето пари и финансирање на тероризам.
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1.6. СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
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Министер за финансии

Сектор за буџети и фондови Сектор за трезор

Сектор за 
јавна внатрешна 

финансиска контрола

Сектор за
информатика

Сектор за 
правни работи

Сектор за макроекономска 
политика

Сектор за финансиски 
прашања

Сектор за централно 
финансирање и склучување 

на договори 

Сектор за даночна и 
царинска политика

Сектор за второстепена 
управна постапка, 

управни и други судски 
спорови

Сектор за
 финансиски систем 

Сектор за наплата на 
побарувања

Управа за имотно 
правни работи

Државен девизен 
инспекторат

Управа за
 јавни приходи

Царинска управа

Биро за јавни 
набавки

Управа за 
финансиска 

полиција

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Органи во 
состав на 

Министерството 
за финансии со

својство на 
правно лице

Органи во 
состав на 

Министерството 
за финансии

Сектор меѓународни 
финансиски односи и 

управување со јавен долг

Самостојни одделенија

Самостојни одделенија
непосредно сврзани со 

министерот

Самостојни одделенија
непосредно сврзани со 

државниот секретар

Самостојно одделение за 
внатрешна

ревизија на Министерството
за финансии и внатрешна 

ревизија на ЕУ-ИПА 
фондови 

Самостојно одделение за 
стратешко планирање

Сектор Кабинет на 
министерот

Управа за 
финансиско 
разузнавање

Самостојно одделение за 
управување со човечки 

ресурси

Сектор за национален 
фонд

Сектор за финансиска 
инспекција во јавен 



Од 01. 07. 2013 година согласно новиот Правилник за измена и дополнување на 
Правилникот за организација и работа на Министерството за финансии, Одделението за 
финансиски менаџмент на средствата од инструментот за претпристапна помош од ЕУ 
–  ИПА  и  Одделението  за  финансиска  и  системска  контрола  на  средствата  од 
инструментот за претпристапна помош од ЕУ – ИПА од Секторот за трезор преминаа во 
ново формираниот Сектор за Национален фонд.

1.7. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ

9

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

    Министер за финансии

Органи во состав
на Министерството 

за финансии

Управа за имотно 
правни работи

Државен девизен 
инспекторат

Органи во состав 
на 

Министерството 
за финансии со

својство на 
правно лице

Управа за
 јавни приходи

Царинска управа
 

Биро за јавни 
набавки

Управа за 
финансиска 

полиција

Управа за 
финансиско 
разузнавање



1.8. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

 Обезбедување на одржлив економски раст,  зголемување на вработеноста и   
подобрување на животниот стандард:
• одржување  на  макроекономска  стабилност  и  стабилност  на  курсот  на 

денарот;
• обезбедување на стабилна економија и повисок економски раст;
• обезбедување долгорочна фискална рамнотежа;
• подобрување на бизнис климата;
• позасилена наплата на изворните приходи и другите приливи;
• поефикасно  користење  на  буџетските  средства  во  развојни  програми  и 

инфраструктурни  инвестиции  и  инвестирање  во  изградбата  на 
ифраструктурни објекти;

• обезбедување  на  рационално  и  наменско  користење  и  динамичка 
усогласеност на изворните приходи;

• зајакнато управување со ликвидноста на средствата на краток и среден 
рок;

• спроведување даночна и царинска политика во функција на поддршка на 
граѓаните и економските субјекти;

• зголемување на странските и домашните инвестиции;

 Пазарно ориентиран, стабилен и конкурентен     финансиски с  ектор  ;  

 Одговорно управување со јавните финансии:  
• управување со јавен долг преку минимизирање на трошоците;
• одржување  на  умерено  ниво  на  буџетски  дефицит  кое  нема  да 

придонесува за пораст на нивото на јавниот долг над долгорочно одржливо 
ниво;

 Спроведување  на  процесот  на  децентрализација  во  рамките  на  целосно   
воспоставената законска и институционална рамка на локалната самоуправа  
со развиени, одговорни и функционални општини:
• остварување  на  сеопфатен  и  одржлив  локален  развој  како  основен 

предуслов  за  создавање  на  економски  појаки  и  развојно  ориентирани 
единици на локалната самоуправа;

 Зајакнување  на  капацитетите  за  целосно  приближување  и  преземање  на   
правото  на  ЕУ,  јакнење  на  административните  капацитети  и  
координативните  структури  за  преговори  со  ЕУ  и  користење  на  
претпристапните фондови на ЕУ,  поддржано  преку донатори и Буџетот на  
Република Македонија:
• финансиско управување со средствата од ИПА;
• воспоставување и одржување на Менаџмент информациски систем (МИС) 

за имплементација на проектите во рамките на ИПА Компонента I, III и IV 
и воспоставување на Софтверот за финансии и сметководство во рамките 
на петтата компонента од ИПА.

• пренесување  на  надлежностите  за  децентрализирано  управување  со 
средствата од останатите мерки од ИПАРД Програмата.
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 Постигнување  на  повисок  степен  на  усогласеност  на  националното   
законодавство со законодавството на ЕУ;

 Силна поддршка на борбата против организираниот криминал, корупцијата и   
перењето  пари,  со  создавање  на  поголеми  структури  во  функција  на  
владеењето на правото;

 Јакнење на ефикасноста и транспарентноста во работењето и развивање на   
систематски пристап за едукација  и  стручно надградување  на вработените  
преку континуиран процес на обука  .  

• висок квалитет на услугите кон сите заинтересирани страни;
• одржување  на  високо  ниво  на  мотивација  за  вработените  преку 

обезбедување на континуиран професионален развој;
• континуирано  подобрување  на  системот  за  управување  со  квалитет  во 

согласност со барањата на стандардот ИСО 9001Ч2208.
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                 1.9 ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО 2012 ГОДИНА

 Во  текот  на  2012  година  во  Министерството  за  финансии  беа  
подготвени и донесени следните закони:

 Закон  за  изменување  и  допoлнување  на  Законот  за  придонеси  од 
задолжително социјално осигурување;

 Закон за измени и дополнувања на Законот за Буџетите; 
 Буџетот на Република Македонија за 2013 година и Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2013 година;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена 

вредност;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за даноци на имот;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за административни 

такси;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка;
 Закон за адвокатски маркички;
 Закон за комунални такси;
 Закон за административни такси;
 Закон за измена на Законот за регистрирање на готовински плаќања;
 Закон за измена на Законот на управата за јавни приходи;
 два закона за изменување и дополнување на Царинскиот закон;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за 

заштита на правата од интелектуална сопственост;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на 

Република Македонија;
 Закон за задолжница;
 Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ 

на  платени  обврски  кон  странски  кредитори  и  странски  железнички 
претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје;

 Закон за вршење сметководствени работи;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за платниот промет;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за 

забавните игри;
 Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка 

по Договорот за заем наменет за буџетска поддршка;
 Закон за  задолжување  на  Република  Македонија  со  заем  кај 

Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за 
заем  за  дополнително  финансирање  на  Проект  за  подобрување  на 
општинските услуги II;

 Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на 
Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд;

 Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка 
по Договорот за заем, обезбеден со гаранција заснована на политики од 
Меѓународната банка за обнова и развој -Светска банка;
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 Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 
Банка за обнова и развој, по Договорот за заем наменет за финансирање на 
проектот  „Рехабилитација  на  источниот  дел  од  железничката  пруга  на 
Коридор VIII, фаза 1 -делница Куманово - Бељаковце“;

 Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за 
заем за проектот „Модернизација на блок 2 и блок 3“, кој се склучи меѓу 
Дојче банка и АД ЕЛЕМ;

 Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансиски-
от  договор,  наменет  за финансирање на мали  и средни  претпријатија  и 
други приоритетни проекти - III фаза, кој се склучи меѓу Европската инве-
стициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот;

 Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за 
заем  за  Проектот  „Набавка  на  нови  влечни  и  влечени  средства  во  МЖ 
Транспорт АД-Скопје“, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и 
развој и МЖ Транспорт АД-Скопје;

 Закон за експропријација;
 Закон за изменување и дополнување на Законот  за експропријација;
 Закон  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  користење  и 

располагање со стварите на државните органи;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за девизна инспекција.

Во  текот  на  2012 година  во  Министерството  за  финансии беа  
подготвени и донесени следните подзаконски акти:

 Правилник  за  формата  и  содржината  на  образецот  на  изјавата  за 
остварени приходи;

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на 
пресметка  и  уплата  на  придонесите  од  задолжително  социјално 
осигурување;

 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за државните службеници за 
2013 година;

 Правилник за начинот и постапувањето за избор на корисници на субвен-
циониран станбен кредит;

 Правилник  за  формата  и  содржината  на  барањето  за  субвенциониран 
станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барање-
то и образец за потврда на исполнетост на условите;

 Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот  на јавни повици за 
пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 
2012 година, со соодветни измени и дополнувања;

 Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот  на јавни повици за 
пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 
2013 година;

 Уредба за методологија за распределба на приходите од Данокот на дода-
дена вредност по општини за 2013 година;

 Правилник  за  изменување  и  дополнување  на  Правилникот  за 
спроведување на Законот за акцизите;

13



 Правилник  за  изменување  и  дополнување  на  Правилникот  за 
спроведување на Законот за акцизите;

 Правилник  за  начинот  на  пресметување  и  уплатување  на  данокот  од 
добивка  и  спречување  на  двојното  ослободување  или  двојното 
оданочување;

 Правилник  за  формата,  содржината  и  начинот  на  пополнување  на 
годишната  даночна  пријава  за  утврдување  на  персоналниот  данок  на 
доход;

 Правилник за формата и содржината на образецот на годишниот извештај 
за користење на продажни места на зелените пазари;

 донесена  е  уредба  за  изменување  на  Уредбата  за  спроведување  на 
Царинскиот закон;

 Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2013 година;
 Правилник за дополнување на правилникот за начинот на пополнување на 

царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат;
 Два правилника за поблиските критериуми за застапување во царинските 

постапки и лиценци за вршење на застапување;
 Правилник  за  висина  на  надоместоци  за  извршени  услуги  и  почетната 

висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните 
премини за патен сообраќај;

 Правилник за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на 
службената легитимација на царинските службеници;

 Правилник  за  начинот  на  унапредување  на  царинските  службеници  во 
Царинската управа;

 Правилник  за  висината  на  надоместокот  за  закупнина  и  начинот  на 
обезбедување на стан под закуп;

 Правилник  за  начинот  на  унапредување  на  царинските  службеници  во 
Царинската управа;

 Правилник  за  постапката  поврзана  со  третманот  на  царинскиот 
службеник  на  пробна  работа,  начинот  на  полагање  на  стручен  испит  и 
програма;

 Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за 
царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост;

 Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување 
на одлука за одбивање на барањето за преземање на царински дејства;

 Правилник за формата и содржината на задолжница;
 Правилник за  формата  и  содржината  на  годишната  сметка  за 

осигурителни и реосигурителни друштва;
 Правилник  за  изменување  на  Правилникот  за  формата,  содржината  и 

начинот  на  пополнување  на  образецот  за  распределба  на  остварените 
приходи по дејности СПД-Рекапитулар;

 Правилник  за  изменување  на  Правилникот  за  посебните  податоци 
потребни  за  системот  на  државната  евиденција  и  за  формата  и 
содржината на образецот за системот на државната евиденција;

 Правилник за формата и содржината на барањето за полагање испит за 
стекнување  со  статус  на  сметководител  или  овластен  сметководител  и 
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формата и содржината на уверението за сметководител, односно овластен 
сметководител;

 Правилник за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за 
работа  и  за  формата  и  содржината  на  лиценцата  за  работа  на  трговец 
поединец-сметководител,  трговец  поединец-овластен  сметководител  и 
друштво за вршење сметководствени работи;

 Правилник за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на 
сметководители, Регистарот на овластени сметководители, Регистарот на 
трговци  поединци  -  сметководители,  Регистарот  на  трговци  -  поединци 
овластени  сметководители  и  Регистарот  на  друштва  за  вршење 
сметководствени работи;

 Правилник  за  начинот  на  бодирање  на  писмениот  дел  од  испитот  за 
проценувач на вредноста на побарувањата и обврските;

 Упатството за дополнување на Упатството за формата и содржината на 
платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата;

 Правилник  за  формата  и  содржината  на  годишната  сметка  за 
осигурителни и реосигурителни друштва;

 Правилници  за  формата  и  содржината  на  обрасците  на  барањата  за 
приредување на игри на среќа;

 Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденција 
за плаќањето на надоместоците и посебните давачки од игрите на среќа 
брз основа на податоците од трезорот;

 Правилник  за  начинот  на  работа  и  користење,  просторните,  техничко-
технолошките  и  другите  карактеристи  на  надзорниот  информациски 
систем,  обемот  и  начинот  на  неговото  следење  и  начинот  на  неговото 
поврзување  и  размена  на  податоците  со  информацискиот  систем  на 
Управата за јавни приходи;

 Уредба за престанување на Уредбата за сметковниот план за друштвата за 
осигурување;

 Одлука за Единаесетта емисија на обврзници за денационализација;
 Одлука за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку 

издавање на државни хартии од вредност; 
 Измена и дополна на Правилник за начинот на давање на овластувања;
 Измена и дополна на Правилник за начинот на извршување на работите 

од надлежност на единицата за финансиски прашања;
 Измена  и  дополна  на  Правилник  за  начинот  на  спроведување  на 

општите финансиски процеси;
 Измена  и  дополна  на  Правилник  за  формата  и  содржината  на 

извештаите и Изјавата од годишниот финансиски извештај;
 Уредба  за  постапката  за  спречување  на  неправилности,  начинот  на 

меѓусебната  соработка,  формата,  содржината,  роковите  и  начинот  на 
известување за неправилностите;

 Правилник  за  начинот  за  водење  на  евиденција  на  прекршоците, 
изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како 
и  начинот  на  пристапот  до  информациите  кои  се  содржани  во 
евиденцијата;
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 измена и дополна на Одлуката за формирање на Прекршочна комисија 
за водење на прекршочна постапка во Државниот девизен инспекторат.

Министерството за финансии во овој период ги подготви и следните  
материјали:

 Претпристапната економска програма (ПЕП) 2013-2015 година;
 Макроекономската  политика  за  2013  година  во  рамки  на  фискалната 

стратегија;
 Краткорочни и среднорочни макроекономски проекции;
 Објава на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенцио-

ниран станбен кредит;
 Одлуки за одобрување/неодобрување на субвенции на станбен кредит; 
 Завршната сметка на Буџетот за 2011 година;
 Фискалната стратегија на Република Македонија за периодот 2013 -2015 

година;
 Буџетскиот циркулар за 2013 година;
 Стратешки план на Министерство за финансии  за периодот 2013- 2015 

година; 
 Политика за управување со јавен долг за период 2013-2015 година;
 Нацрт Стратегија за развој на јавната внатрешна финансиска контрола 

во Република Македонија  за периодот 2013 – 2015 година;
 Програма  за  спроведување  на  првата  почетна  обука  за  проценувач  на 

вредноста на побарувања и обврски;
 Програма за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на 

побарувања и обвсрки.

Во текот на 2012 година Министерството за финансии ги подготви и  
следните информации и извештаи:

 Информација  со  предлог  мерки  за  подобрување  на  деловната  клима, 
согласно Извештајот на Светска банка „Doing Business 2012‘‘; 

 Информација  за  следење  на  спроведувањето  на  активностите  за 
подобрување на деловната клима, согласно препораките на извештајот 
„Doing Business 2012” на Светска банка;

 Информација  за  членството  на  Република  Македонија  во  Глобалниот 
форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели 
при ОЕЦД; 

 Извештаи за краткорочните економски движења на месечно и квартал-
но ниво,  како  и  Билтен  на Министерството  за  финансии и истите беа 
објавувани на web страната на Министерството за финансии;

 Информација за реализација на Проектот „Купи куќа, купи стан“;
 Информација  за  остварените  резултати  во  функција  на  стратешките 

приоритети на Владата на Република Македонија за 2011 година;
 континуирано месечно информирање на Владата на Република Македо-

нија за реализацијата на капиталните расходи во Буџетот на Република 
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Македонија за 2012 година;
 Следење и  информирање за реализацијата на буџетските проекции, со-

гласно среднорочните фискални проекции за периодот 2012-2014 година;
 Следење и  информирање  за  реализацијата  на  буџетските  проекции, 

согласно со Фискалната стратегија за периодот 2013-2015 година;
 Полугодишен  извештај  за  извршување  на  Буџетот  на  Република 

Македонија за 2012;
 Полугодишен  извештај  за  користење  на  средствата  од  резервите  на 

Централниот Буџет за 2012;
 Годишен  извештај  за  користење  на  средствата  од  резервите  на 

Централниот Буџет за 2011;
 Информација  до  Владата  на  Република  Македонија  за  причините  за 

намалување на бројот на постоечки АД, нивно преобразување во ДОО, 
намалување на бројот на новоосновани АД и причините за намалување 
на бројот на емисии на хартии од вредност од постоечките АД, како и  
предлог мерки за надминување на ваквите состојби; 

 Информација  до  Владата  на  Република  Македонија  за  можностите  за 
намалување на надоместоците кои ги наплатуваат учесниците на пазарот 
на  капитал  (КХВ,  ЦДХВ,  Берза)  од  крајните  корисници  за  тргување  со 
хартии  од  вредност  и  можноста  за  утврдување  максимален  износ  на 
надоместоци за големи купувања на акции од македонски фирми;

 Квартални информации за  прогресот на активностите за склучување на 
договори за поттикнување и заемна заштита на инвестициите и договори 
за  одбегнување на двојното  оданочување  меѓу  Република  Македонија  и 
трети земји;

 Информација  за  долгот  на  Република  Македонија  по  основ  на  АПИ 
обврзници и побарувања по основ на депозитите во Обединетата банка 
на Швајцарија (УБС);

 Квартални  извештаи  за  постигнатиот  напредок  во  однос  на 
идентификувани ревизорски наоди од страна на ЕК и Ревизорско тело 
за ИПА и целосно децентрализирано управување со средствата од ИПА 
компонентите I, III, IV и V;

 подготвени се дел  од  извештаите за работа на Компензациските 
фондови и усвоени се од Комисијата за менаџмент со Компензациските 
фондови;

 редовно беа подготвувани извештаи за состојбата на јавниот долг; 
 Годишен извештај за јавниот долг за 2011 година;
 подготвени се мислења, извештаи и информации за различни прашања 

поврзани  со  процесот  на  европска  интеграција  во  надлежност  на 
Министерството за финансии;

 редовно  е  ажуриран  и  доставуван  до  Секретаријатот  за  европски 
прашања  „Прашалник  за  месечно  известување  на  министерствата  за 
активности  поврзани  со  имплементација  на  ИПА  компонентата  за 
транзициска помош и институционално зајакнување“;

 редовно е подготвуван интегриран Извештај на ниво на Министерство за 
финансии  за  степенот на  реализација  на  НПАА  и согласно  потребите, 
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обезбедувани  се  учества  на  седниците  на  Работниот  комитет  за 
европска интеграција (РКЕИ) и на поткомитетите на РКЕИ.

Во  Министерството  за  финансии  во  2012  година  се  извршуваа  и  
активностите  што  се  однесуваат  на  децентрализирано  управување  
со фондовите на ЕУ:

 во  согласност  со  препораките  од  службите  на  Европската  Комисија  по 
спроведените  ревизорски  мисии  за  пренос  на  надлежности  за 
децентрализирано управување со ИПА компонентите I, III и IV, направени 
се одредени промени во системот за децентрализирано управување со ЕУ 
фондовите, и тоа:
1. Владата на Република Македонија го донесе Решението за именување на 
Национален  ИПА  координатор  во  системот  за  децентрализирано 
управување со претпристапните фондови од ЕУ за Република Македонија;
2. Согласно потребата од вклучување на нови институции во Оперативната 
структура  за  ИПА  Компонента  I,  кои  се  корисници  на  проекти 
финансирани преку оваа ИПА компонента, Виши програмски службеници 
за ИПА Компонента I во 4 (четири) институции кориснички беа назначени 
од Програмскиот службеник за авторизација,  односно Раководителот на 
Секторот  за  централно  финансирање  и  склучување  договори  и  целосно 
акредитирани  како  дел  од  Оперативната  структура  од  страна  на 
Националниот координатор за авторизација во јуни 2012 година;
3.  Дополнително  се  изврши  промена/  назначување  на  4  (четири)  виши 
програмски службеници за ИПА Компонента I во текот на 2012 година и 
тоа во Совет за радиодифузија, Министерство за култура и Министерство 
за економија и Координатор на единица за имплементација на проект во 
Агенција  за  државни  патишта; Во  февруари  2012  година  Програмскиот 
службеник  за  авторизација  и  Раководител  на  Оперативната  структура 
издаде Годишни изјави за гаранција  за функционирање на системот на 
управување и контрола во рамки на децентрализираното спроведување на 
ИПА (ДИС) за ИПА Компонентите I, III и IV за 2011 година;

 одржани  беа  вкупно  27  генерални  и  специфични  обуки  заклучно  со 
31.12.2012 година и 14 специфични обуки (во периодот од јануари – јуни 2013 
година)  за  ново вработените  лица  во  Оперативните  структури  за  ИПА 
Компонентите I-IV. Обуките најчесто беа обезбедени преку ИПА центарот 
за обуки и проекти финансирани од ЕУ за градење на капацитетите, но и 
преку Министерството за информатичко општество и администрација;

 ЦФЦД  спроведе  проверки  на  капацитетите  во  сите  ИПА  структури  во 
институциите вклучени во Оперативните структури за Компонентите I, III 
и IV со цел оценка на институционалните и административни капацитети 
на воспоставените ИПА структури во институциите;

 стапи  на  сила  Амандманот  на  Спогодбата  за  модификација  на 
Финансиската спогодба за финансирање на повеќегодишната Оперативна 
програма за развој на човечки ресурси, со додавање на ИПА алокациите за 
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2012-2013 година во износ од 20,924 милиони евра, во рамки на постојните 
приоритети и мерки;

 стапи во сила Финансиската спогодба за Националната ТАИБ Програма за 
2011 година;

 во  рамки  на  Националната  Програма  ТАИБ  2009  –  децентрализирано 
управување  на  располагање  се  37,56  милиони  евра  (ИПА  и  национално 
кофинансирање),  при  што  заклучно  со  31.12.2012  година  склучени  се  19 
договори во износ од 11,43 милиони евра, додека исплатени се средства во 
износ од 4,49 милиони евра;

 во  рамки  на  Оперативната  програма  за  регионален  развој  (ОПРР)  за 
програмскиот период 2007-2011 на располагање се финансиски алокации 
во износ од 128,47 милиони евра (ИПА и национално кофинансирање), при 
што  заклучно  со  31.12.2012  година  потпишани  се  11  договори  во  вкупен 
износ од приближно 222,61 милиони евра, а исплатени се средства во износ 
од 25,06 милиони евра; 

 во рамки на Оперативната програма за развој на човечки ресурси (ОПРЧР) 
за програмскиот период 2007-2011  година  на располагање се финансиски 
алокации  во  износ  од  39,41  милиони  евра  (ИПА  и  национално 
кофинансирање),  при што  заклучно со 31.12.2012 година  потпишани се 21 
договори во вкупен износ од приближно 14,9 милиони евра, а исплатени се 
средства во износ од 10,49 милиони евра;

 во април 2012 година се изврши финално прифаќање на Информациски 
систем за управување (МИС) и за следење на управувањето со проектите 
финансирани  од  ИПА  компонента  I-IV во  Република  Македонија, 
финансиран во рамки на ИПА Компонента I од Националната програма за 
2007  година,  во  чии  рамки  се  развиени  четири  модули:  за  финансии  и 
сметководство; за тендерски постапки; за следење на имплементација и за 
известување. Во ноември 2012 година се потпиша Договор за одржување на 
МИС во тек од една година,  кој  е  финансиран од Буџетот на  Република 
Македонија;

 организирани  се  и  одржани  четири  редовни  состаноци  на  Секторските 
комитети за следење на напредокот на Оперативните програми за ИПА 
компонентите III и IV;

 подготвени се и испратени до Европската комисија годишни извештаи за 
2011 година за имплементација на Оперативната програма за регионален 
развој и Оперативната програма за развој на човечки ресурси и истите се 
одобрени од страна на Европската комисија;

 подготвена е Годишна декларација за сметките од ИПА компонента V и 
истата е доставена до ЕК;

 Националниот  координатор  за  авторизација  издаде  годишни  изјави  за 
гаранција  за функционирање на системот на управување и контрола во 
рамки  на  децентрализираното  спроведување  на  ИПА  (ДИС)  за  ИПА 
Компонентите I, III, IV и V;

 акредитирани се пет нови институции кои се јавуваат како корисници на 
проектите во рамките на првата компонента од ИПА;
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 ревидирани се внатрешните постапки за работа за петта компонента од 
ИПА и истите се доставени до Европска комисија за одобрување;

 стапи на сила Спогодбата за модификација на Финансиската спогодба за 
финансирање  на  повеќегодишната  Оперативна  програма  за  регионален 
развој,  со додавање на ИПА алокациите за 2012-2013 година во износ од 
90,73 милиони евра, во рамки на постојните приоритети и мерки;

 извршени  се  верификациски  посети  од  страна  на  Национален  фонд  во 
оперативната структура за ИПА; 

 по  финалното  прифаќање  на  Системот  за  управување  со  информации 
(МИС) и Системот за финансиски менаџмент и сметководство, истите се во 
фаза на активно користење и одржување од страна на фирмите кои ги 
креираа;

 во  согласност  со  препораките  од  службите  на  Европската  комисија  по 
спроведените  ревизорски  мисии  за  пренос  на  надлежности  за 
децентрализирано управување со ИПА компонентите I, III и IV, извршено е 
ревидирање на  внатрешните постапки за работа;

 одржани се ревизорски мисии од страна на Европската комисија во однос 
на идентификуваните слабости во системот за управување и контрола на 
средствата  за  првата,  третата,  четвртата  и  петтата  компонента  од  ИПА 
компонента;

 подготвени  се  проекции  за  трошење  на  ИПА  средства  и  национално 
кофинансирање за ИПА проектите кои се управуваат на децентрализиран 
начин;

 доставени се редовни апликации за средства до Европската комисија, врз 
база на направени трошоци во рамките на третата,  четвртата и петтата 
ИПА компонента; 

 подготвени  се  акциски  планови  за  отстранување  на  недостатоците, 
согласно наодите на ревизорското тело на ИПА компонентите I, III, IV и V.

Министерството  за  финансии  работеше  и  на  активностите  сврзани  
со  функциите  на  трезорското  работење  и  наплатата  на  
побарувањата:

 се  изврши  унапредување  на  внатрешни  акти  –  процедури  за  текот  на 
движењето  на  документите,  начинот  на  контрола  и  реализација  на 
Секторот за трезор;

 се  вршеше  редовно  ажурирање  на  web  страната  на  Министерството  за 
финансии во делот на Извештаи - Трезор;

 редовно се извршуваа обврските, согласно со Законот за буџетите, Законот 
за  извршување  на  буџетите  и  подзаконските  акти  од  областа  на 
трезорското работење;

 потпишана  e  Финансиската  спогодба  помеѓу  Република  Македонија  и 
Европската комисија за Националната програма за компонента 1 за 2011 
година  „Помош при транзиција и институционална надградба”;

 потпишана  e  измена  на  Финансиската  спогодба  помеѓу  Република 
Македонија и Европската комисија за Оперативната програма за развој на 
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човечки ресурси, со додавање на финансиските алокации за 2012 и 2013 
година;

 потпишана  e  измена  на  Финансиската  спогодба  помеѓу  Република 
Македонија и Европската комисија за ИПАРД Програмата, со додавање на 
финансиска алокација за 2011 година;

 доставени се редовни апликации за средства до Европската комисија, врз 
база на направени трошоци во рамките на третата,  четвртата и петтата 
ИПА компонента;

 доставени  се  апликации  за  дополнително  пред-финансирање  до 
Европската комисија за третата, четвртата и петтата ИПА компонента, со 
што целосно се надмина ризикот од губење на средства до крајот на 2011 
година, согласно правилото за трошење (Н+3);

 доставени се изјави за гаранција за 2011 година во однос на ефективното 
функционирање  на  системите  за  управување  и  контрола  за  првата, 
третата, четвртата и петтата ИПА компонента;

 реализиран е проектот за Техничка помош за јакнење на капацитетите на 
институциите за управување и спроведување на Оперативните програми 
во рамки на Националната Програма за ИПА компонента 1 од 2008 година;

 извршена  е  евалуација  на  понудите  за  избор  на  консултанти  кои  ќе 
извршат проценка на ИПАРД  структурите во однос на усогласеноста со 
критериумите,  пред  доделување  на  акредитацијата  за  мерката  501  – 
техничка помош од ИПАРД Програмата;

 подготвен  е  нацрт  -  пакет  за  акредитација  на  мерката  501  –  техничка 
помош од ИПАРД Програмата;

 подготвени  се  акциски  планови  за  отстранување  на  недостатоците 
согласно  наодите  на  ревизорските  мисии  за  пренесување  на 
надлежностите  за  децентрализирано  и  целосно  децентрализирано 
управување со средствата од ИПА компонентите I, III, IV и V; 

 одржани се редовни квартални состаноци со оперативната структура за 
ИПА  компонентите  I,  III,  IV  и  V,  со  цел  следење  на  системот  за 
имплементација на ИПА средствата;

 подготвени  се  финансиски  проекции  и  анализи  за  користење  на  ИПА 
средствата,  како  и  за  соодветно  обезбедување  на  националното 
кофинансирање.

 во  периодот 2012 - 2013 година,  Секторот  за  наплата  на  побарувања, 
оствари  континуирани активности за наплата на средствата по сите 
основи, и тоа:

 беа остварени континуирани активности за наплата на средствата по сите 
основи од страна на Компензацискиот фонд;

 реализирани се активности за наплата на побарувања со примена на 
законски модалитети; 

 беа применети законски решенија во насока на измените на Законот за 
изменување на Законот за организација и работа на органите на 
државната управа;

 предлагани се мерки за регулирање на побарувањата на државата;
 иницирано е активирање на инструменти за наплата;
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 доставувани  се  опомени  и  тужби  преку  Државен  правобранител  за 
преземање правни мерки за наплата на побарувањата; 

 активирани се налози за насочување на средства и задршка на дотации за 
наплата на доспеани побарувања на јавните претпријатија од сметките на 
општините основачи, по основ на Законот за задолжување на Република 
Македонија со кредит кај Европската банка за обнова и развој „Акциона 
програма за унапредување на општините и животната средина“;

 остварена е комуникација со банките за наплата на побарувањата по основ 
на пласирани комисиони кредити;

 преземени се активности за утврдување на состојбата на државен капитал 
во финансиските институции;

 обезбедени се податоци за употребени обврзници, согласно со Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал; 

 обезбедени се податоци за употребени обврзници, согласно со Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал; 

 извршено  е  усогласување  на  состојба  на  удели/акции  -  предмет  на 
трансформација,  согласно  со  Законот  за  трансформација  на 
претпријатијата  со  општествен  капитал  со  Централен  регистар  и 
Централен депозитар за хартии од вредност; 

 остварена  е  континуирана  соработка  и  учество  со  државниот 
правобранител во судски и стечајни постапки;

 подготвени се извештаите за работа на Компензациските фондови; 
 склучени  се  договори  за  пренос  на  правото  на  сопственост  на  акции 

резервирани  за  поранешни  сопственици  по  правосилни  решенија  за 
денационализација,  согласно  Законот  за  трансформација  на 
претпријатијата со општествен капитал;

 преземена е документација од Стопанска банка АД Скопје за денарските 
пласмани со состојба на 30.04.2013 година, согласно Законот за изменување 
на Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република 
Македонија и пласманите по Договорот бр.14-21501/1 од 06.09.2004 година 
склучен  помеѓу  Република  Македонија,  Министерство  за  финансии  од 
една страна и Стопанска банка АД Скопје;

 остварена  е  континуирана  соработка  и  учество  со  Државниот 
правобранител во судски и стечајни постапки.

                        Министерството за финансии работеше и на:

 редовно следење на остварувањето на макроекономските показатели по 
сектори и подготовка на кратки соопштенија за главните макроекономски 
индикатори објавени од домашни и реномирани меѓународни институции;

 активно учество во работните групи за Економски критериуми и поглавје 
3.17  Економска  и  монетарна  унија  во  рамки  на  НПАА,  односно  редовна 
координација на активностите, подготовка на придонес кон Извештајот за 
напредокот,  квартални  извештаи,  следење  на  реализацијата  на 
планираните активности, ажурирање на матрица, итн. 

 организирање  и координирање  на активностите околу  подготовката  и 
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претседавање  со  осмиот  состанок  на  Поткомитетот  за  економско  – 
финансиски прашања и статистика;

 реализацијата на проектот „Купи куќа, купи стан“;
 редовно извршување на обврските и функциите на државата, согласно 

Законот за буџетите и Законот за извршување на буџетите;
 издадени  се  3.000  уверенија  за  сметководител  и  овластен 

сметководител; 
 издадени се лиценци за овластен проценувач од областа на побарувања 

и обврски;
 објавен е Регистар на процена на web страницата на Министертсвото за 

финансии;
 континуирано издавање на државни хартии од вредност со и без девизна 

клаузула, согласно Календарот за емисија на државни хартии од вредност;
 активности  во  врска  со  издавање  и  тргување  на  обврзниците  за 

денационализација од Единаесетта емисија;
 давање согласности по основ на барања за задолжување и/или издавање 

на државна гаранција на носителите на јавниот долг;
 спроведување  на активности за  ревидирање на оценката за кредитниот 

рејтинг  на  Република  Македонија  од  страна  на  реномирани  агенции  за 
кредитен рејтинг; 

 започнат е втор циклус од Обуката за сертифицирање на сметководители 
во јавниот сектор;

 континуирано  следење  на  домашниот  и  на  меѓународниот  финансиски 
пазар;

 водени  се  преговори  и  парафирани  се  договорите  за  поттикнување  и 
заемна заштита на инвестициите со Казахстан, Азербејџан и Виетнам;

 водени се преговори и склучен  е  Договор  за порамнување на долгот  на 
Република  Албанија  кон  Република  Македонија,  во  врска  со 
порамнувањето на износите на сметките во рамките на стоковата размена 
помеѓу  Република  Албанија  и  Социјалистичка  Федеративна  Република 
Југославија;

 редовно  беа  сервисирани  обврските  по  основ  на  внатрешниот  и 
надворешниот долг на државата кои се плаќаат од Буџетот на Република 
Македонија;

 изработување на политика за управување со јавен долг за период 2013-2015 
година;

 редовно координирање активности поврзани со ИПА фондовите, на ниво 
на Министерството за финансии;

 редовно имплементирање обврските кои произлегуваат од Оперативниот 
договор  склучен  помеѓу  Вишиот  програмски  службеник  на 
Министерството  за  финасии  (СПО)  и  Програмскиот  службеник  за 
авторизација (ПАО);

 донесеување на измени на прирачникот за процедурите за работа на ИПА 
одделението; 

 подготвено  е  секторското  фише  (Sector  Fiche)  "Развој  на  приватниот 
сектор",  во  рамки  на  ИПА  2012-2013,  во  делот  кој  се  однесува  на 
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Министерството  за  финансии,  со  цел  подршка  во  подобрувањето  на 
деловното  окружување  преку  хармонизација  со  ЕУ  законодавството  во 
областа на даночното право, како и понатамошно усогласување со ЕУ во 
областа на осигурувањето и зголемување на операциите на пазарот; 

 подготвено е проектното фише (Project Fiche) "Јакнење на капацитетите за 
ефективно управување и ревизија со фондовите на ЕУ", во рамки на ИПА 
2012-2013, во делот кој се однесува на Министерството за финансии, со цел 
јакнење на капацитетите на НАО, НФ, ЦФЦД и Оперативните структури за 
ефективно управување со ЕУ фондовите, како и за управување со новиот 
инструмент,  кој  ќе  биде  воспоставен  со  новата  ЕУ  Регулатива  и 
Финансиската рамка за периодот 2014-2020;

 подготвени  се  и  доставени  се  до  Секретаријатот  за  европски  прашања 
писма  за  согласност  за  проектите  од  ИПА  2012-2013,  во  рамки  на  кои 
Министерството за финансии се јавува како корисник;

 подготовка  на  нова  ревидирана  Проектната  задача  (ToR)  и  други 
документи потребни за тендерското досие за Проектот од ИПА ТАИБ 2009;

 подготвен е  повик за доставување на понуди за Договорот за услуги на 
Министерството за финансии во рамки на ИПА  2009 година и истиот е 
одобрен од страна на ДЕУ;

 подготвена  е  Проектната  задача  (ТоR)  и  други  документи  потребни  за 
тендерското  досие  за  договорот  за  услуги  во  рамки  на  проектот  на 
Министерството за финансии од ИПА 2010, Компонента 1;

 тековно се подготвува Техничка спецификација за набавка на ИТ опрема и 
мебел за МФ (Сектро за макроекономска политика,  Национален фонд и 
ЦФЦД) и СЕП (Секретаријат на НИПАК) финансирана преку ТАИБ 2009;

 подготвена  е  објава  на  оглас  за  Договорот  за  услуги  по  Проектот  за 
натамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на движење 
на капитал, плаќање и финансиски услуги-пазарот на хартии од вредност 
и инвестициони услуги во рамки на ИПА 2010, Компонента 1;

 финализирање на работниот план, буџетот и ОСП за твининг Договорот во 
рамки  на  Проектот  за  јакнење  на  капацитетите  на  Секторот  за 
макроекономска  политика  за  вршење  на  макроекономски  анализи  и 
формулирање политики со цел подобрување на процесот на донесување 
политики  и  исполнување на критериумите за  членство  во  ЕУ,  кој  ќе  се 
имплементира во рамки на ИПА 2009, компонента 1;

 координирање на активностите на Министерството за финансии поврзани 
со подготовка на документите кои произлегуваат од процесот на европска 
интеграција (Регионални и хоризонтални ИПА Фондови и Повеќегодишен 
индикативен документ);

 редовно координирање на активностите на Министерството за финансии, 
поврзани  со  инструментот  на  ЕУ  за  техничка  поддршка  и  размена  на 
искуства TAIEX;

 редовно следење на статусот на реализација на мерките и активностите од 
НПАА 2012 година, кои се во надлежност на Министерството за финансии;

 координација на активностите на Министерството за финансии поврза-
ни со подготовка на придонес на Министерството за финансии кон Го-

24



дишниот  извештај  на  Европска  комисија  за  напредокот  на  Република 
Македонија;

 усвоен  е  Годишен  извештај  за  функционирање  на  системот  на  јавна 
внатрешна контрола во 2011 година;

 во  рамките  на  твининг  проектот  „Поддршка  на  процесот  на  фискална 
децентрализација преку јакнење на капацитетите за стабилно финансиско 
управување и внатрешна финансиска контрола на локално и на централно 
ниво“,  кој  се  спроведува во 2011 и 2012 година, реализирани  се  следните 
активности:  Конференција  по  повод  половина  од  реализацијата  на 
проектот,  3  еднодневни  обуки  за  Изготвување  на  работни  процедури, 
Обука за комуникациски вештини,  „Обука за обучувачи“;  а  во  рамки  на 
проектот, беа организирани работни средби со Град Скопје, Општина Ѓорче 
Петров, Битола, Македонски Брод, Велес, Гостивар, Тетово, Охрид, Струга, 
Виница, Кочани, Министерството за финансии, Министерство за локална 
самоуправа,  Министерство  за животна средина и просторно  планирање, 
Министерство за одбрана,  Министерство за внатрешни работи,  Агенција 
ИПАРД, Агенција за катастар и недвижности, Фонд за здравство и Фонд за 
пензиско и инвалидско осигурување,  како и работни средби на локално 
ниво  во  Битола  и  Штип  на  тема  „Состојбата  на  јавна  внатрешна 
финансиска  контрола  во  општините,  имплементацијата  на  Законот  за 
јавна внатрешна финансиска контрола и потребите од негова измена;

 студиска  посета  од  10  вработени  на  Кралството  Холандија  на  тема 
„Запознавање  со  системот  на  јавна  финансиска  контрола  и  размена  на 
искуства“;

 следење  и  имплементација  на  одредбите  од  Законот  за  вршење 
сметководствени работи;

 Спроведување  на  почетна  обука  за  проценувач  од  областа  на 
побарувањата и обврските;

 спроведување на стручен испит за проценувач од областа на побарувањата 
и обврските;

 започнување  на  втор  циклус  од  Обуката  за  сертифицирање  на 
сметководители во јавниот сектор;

 континуирано  вршење  на  инспекциски  надзор  од  надлежност  на 
Државниот девизен инспекторат во рамките на законските овластувања;

 спроведување на внатрешни  ревизии,  согласно  Годишниот  план за 
внатрешна  ревизија  за  2012  година во  Министерството  за  финансии  и 
спроведување на внатрешни ревизии во Управата за финансиска полиција 
и Бирото за јавни набавки, согласно нивните годишни планови;

25



1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2013 ГОДИНА

 Министерството  за  финансии  до  овој  период  работеше  на  
подготовката и донесувањето на следниве закони:

 Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на 
станбен кредит;

 Закон за изменување и дополнување на Законот за државна статистика;
 Закон за финансиска дисциплина; 
 измени  и  дополнувања  на  Буџетот  на  Република  Македонија  за  2012 

година;
 измени  и  дополнувања  на  Буџетот  на  Република  Македонија   за  2013 

година.
 Буџет на Република Македонија за 2014  година и Законот за неговото 

извршување; 
 Закон за мирување и отпишување на обврски по основ на придонеси за 

задолжително здравствено осигурување кои настанале до крајот на 2008 
година;

 Закон  за  отпишување  на  камати  на  доспеани  обврски  по  основ  на 
придонеси од задолжително социјално осигурување;

 Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на 
доход;

 Закон за дополнување на Законот за данок на добивка;
 Закон  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  регистрирање  на 

готовински плаќања (две измени во 2013 год.);
 Закон за престанување на важењето на Законот за адвокатски маркички;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите;
 Закон  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  придонеси  од 

задолжително социјално осигурување;
 Закон  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  царински  мерки  за 

заштита на права од интелектуална сопственост;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за царинската тарифа;
 Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон;
 Закон за изменување и дополнување на Законот на даноците на имот;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена 

вредност;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за банки;
1. Две измени и дополнувања на Законот за хартии од вредност;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови;
 Закон за преземање на акционерските друштва;
 Закон за изменување на Закон за преземање на акционерските друштва;
  Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг;
  Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење;
 Закон  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  супервизија  на 

осигурување ;
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 Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија:
 Закон  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  вршење  на 

сметководствени работи;
 Закон за изменување и дополнување на Законот за платниот промет;
 Закон  за  регулирање  на  дел  од  долгот  кон  Обединетата  банка  на 

Швајцарија;

 Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Преземен и 
изменет  договор  за  заем  за  проектот  „Подобрување  на  постојната 
регионална и локална патна мрежа“, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната 
банка  за  обнова  и  развој  –  Светска  банка  и  Јавното  претпријатие  за 
државни патишта;

 Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за 
заем  за  проектот  Подобрување  на  постојната  регионална  и  општинска 
патна мрежа“, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и 
Јавното претпријатие за државни патишта;

 Закон за задолжување на М-НАВ АД Скопје со заем кај Европската банка 
за  обнова  и  развој  по  Договорот  за  заем  по  Проектот  за  надградба  на 
македонскиот  систем  за  воздухопловна  навигација  -  втора  фаза  без 
државна гаранција, по скратена постапка;

 Закон  за  задолжување  на  АД  МЕПСО  со  заем  кај  Европската  банка  за 
обнова  и  развој  по  Договорот  за  заем  по  Проектот  „Ревитализација  и 
модернизација  на  преносната  мрежа  и  управување  со 
електроенергетскиот  систем“  без  државна  гаранција,  по  скратена 
постапка;

 Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка 
за обнова и развој-Светската банка по Договорот за заем за Проектот за 
развој на вештини и иновации, по скратена постапка;

 Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за 
заем, наменет за дополнително финансирање на проектот „Ветерен парк 
Богданци“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова – КfW и АД 
ЕЛЕМ;

 Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за 
заем за проектот „Модернизација на блок 1 во ТЕ Битола“, кој ќе се склучи 
меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ;

 Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за 
заем за  “Проект за изградба на автопат - делница Миладиновци - Штип”, 
кој ќе се склучи меѓу Експорт - импорт банката на Кина и ЈП за државни 
патишта;

 Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за 
заем за „Проект за изградба на автопат - делница Кичево - Охрид“, кој ќе се 
склучи меѓу Експорт - импорт банката на Кина и ЈП за државни патишта;

 Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор;
 Закон за дополнување на Законот за експропријација;
 Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи;
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 Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ 
на данок на добивка, персонален данок и платени обврски кон странски 
кредитори во траен влог во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје;

 Законот за изменување на Законот за санација и реконструирање на дел од 
банките во Република Македонија;

 Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ 
на  данок  на  додадена  вредност,  персонален  данок,  данок  на  добивка  и 
придонеси  за  пензиско  и  инвалидско  осигурување  во   траен  влог  во 
друштвото Фабрика за шински возила Велес ДООЕЛ Велес;

 Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ 
на данок на додадена вредност, данок од добивка, персонален данок на до-
ход,  придонеси за пензиско и инвалидско осигурување,  како и камати и 
споредни даночни давачки и обврски по основ на денарски кредити во тра-
ен  влог  во  Јавно  претпријатие  за  стопанисување  со  шуми  „Македонски 
шуми“ П.О. Скопје;

 Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп 
на градежно земјиште во државна сопственост.

 Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за времетраењето на 
јавниот  повик  и  бројот  на  јавни  повици  за  пријавување  на  граѓани  за 
добивање субвенциониран станбен кредит во 2013 година;

 Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот  на јавни повици за 
пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 
2014 година;

 Oдлука за утврдување на вредноста на бодот за државните службеници за 
2014 година;

 Правилник  за  формата  и  содржината  на  образецот  на  барањето  за 
утврдување  на  мирување  на  обврските  по  основ  на  придонеси 
задолжително здравствено осигурување кои настанале до крајот на 2008 
година и формата и содржината на листата за евиденција;

 Правилник  за  формата  и  содржината  на  образецот  на  барање  за 
отпишување  на  обврските  по  основ  на  придонеси  за  задолжително 
здравствено осигурување кои мирувале;

 Правилник  за  начинот  за  водење  на  евиденцијата  за  обврзниците  за 
пресметка  и  уплата  на  придонеси  за  кои  е  донесено  решение  за 
утврдување  на  мирување  на  долгот  по  основ  на  придонеси  за 
задолжително осигурување;

 Правилник  за  формата  и  содржината  на  образецот  на  барање  за 
отпишување  на  пресметаните  неплатени  камати  по  основ  на  достасани 
обврски  за  придонеси  од  задолжително  социјално  осигурување  кои 
настанале во периодот од јануари 2009 година, заклучно со декември 2012 
година;

 Правилник за системот на наградување на царински службеници;
 Уредба за изменување на уредбата за спроведување на Царинскиот закон 

(две измени во 2013 год);
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 Уредба  за  распоредување  на  бесплатно  отстапената  стока  на  државен 
орган и Образец за извештај за бесплатно отстапената стока на државен 
орган;

 Правилник  за  изменување  и  дополнување  на  правилникот  за 
спроведување  на Законот  за  царински  мерки  за  заштита на  правата  од 
интелектуална сопственост;

 Уредба  за  распоредување  на  одредени  стоки  во  комбинираната 
номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија;

 Уредба за дополнување на Уредбата за применување на регулативите на 
Комисијата на Европските заедници за распоредување на одредени стоки 
во Комбинираната номенклатура;

 Правилник  за  изменување  и  дополнување  на  Правилникот  за 
спроведување  на  Законот  за  царински  мерки  за  заштита  на  права  од 
интелектуална сопственост;

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на 
пополнување  на  царинската  декларација  и  кодексот  на  шифри  кои  се 
употребуваат;

 Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2014 година;
 Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на 

стоки  и  одделни  производи  утврдени  за  секоја  соодветна  гранка  за 
даночни цели;

 Правилник  за  изменување  и  дополнување  на  Правилникот  за 
спроведување на Законот за акцизите;

 Правилник  за  техничките  и  функционалните  карактеристики  на 
интегралниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната 
сметка,  образецот  на  фискалното  лого,  издавањето  на  документ  касова 
сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни 
финансиски извештаи,  начинот и постапката за издавање на дозвола за 
одобрување  за  корисрење  на  соодветен  модел  на  фискална  апаратура, 
односно,  интегриран  автоматски  систем  на  управување,  начинот  на 
проверка  и  контрола  на  фискалните  апарати  и  правилата  за  техничко 
одржување и сервисирање на истите;

 Правилник за образецот за формата, содржината и начинот на водење на 
годишниот финансиски извештај за политичките партии;

 Правилник за изменување на Правилникот за образецот за финансиските 
извештаи за приходите и расходите за изборната кампања;

 Правилник за начинот и условите за поднесување на годишната сметка во 
електронска форма;

 Правилник  за  дополнување  на  Правилникот  за  сметководството  на 
буџетите и буџетските корисници;

 Правилник за формата и содржината на сервисната книшка;
 Правилник за просторните и техничко - технолошките услови кои треба да 

ги исполнуваат посебно уредените простории за приредување на игри на 
среќа и забавни игри;
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 Правилник  за  содржината  на  книгата  на  благајна  што  ја  водат 
приредувачите на посебните игри на среќа и забавните игри;

 Правилник за содржината на лoзовите, томболските картички и уплатните 
тикети за обложување;

 Одлука за Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација;
 Одлука за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку 

издавање на државни хартии од вредност; 
 Одлука  за  префрлување  на  средствата  од  Министерство  за  финансии, 

Компензациските фондови од странска помош, странска помош Италија и 
странска помош Јапонија во Македонска банка за поддршка на развојот АД 
Скопје;

 Правилник  за  начинот  за  водење  на  евиденција  на  прекршоците, 
изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и 
начинот на пристапот до информациите кои се содржани во евиденцијата;

 Правилник  за  начинот  и  постапката  на  наплата  на  побарувањата  во 
билансот  на  Агенцијата  на  Република  Македонија  за  управување  со 
средства од фондовите и јавните претпријатија;

 Упатство  за  дополнување  на  Упатство  за  начинот  на  извршување  на 
налозите  за  извршување  кои  ја  задолжуваат  Трезорската  сметка  или 
Здравствената трезорска сметка, односно сметката на должникот која се 
наоѓа  во рамките на Трезорската сметка или Здравствената трезорска 
сметка.

 Фискалната стратегија за 2014-2016 година;
 Подготвен и испратен е до сите буџетски корисници Буџетскиот циркулар 

за 2014 година;
 Завршната сметка на Буџетот за 2012 година;
 Стратешкиот план на Министерство за финансии за периодот 2014-2016 

година;
 Предлог  иницијативи  на  Министерството  за  финансии  за  Предлог 

програмата  за  работа  на  Владата  на  Република  Македонија  во  2014 
години;

 Годишна  декларација  за  сметките  од  ИПА  компонента  V  и  истата  е 
доставена до ЕК;

 Изјави за гаранции за ефективно функционирање на децентрализираниот 
систем за управување со ИПА средствата од страна на НАО до ЕК за 2012 
година;

 Макроекономска  политика  за  2014 година во  рамки  на  Фискалната 
стратегија;

 Подготвена е Претпристапна економска програма (ПЕП) 2014-2016;
 Утврдување на Политика за управување со јавен долг за период 2014-2016, 

како дел од Фискалната стратегија на Министерството за финансии; 
 Нацрт - Стратегија за развој на јавната внатрешна финансиска контрола во 

Република Македонија  за периодот 2014 – 2016 година;
 Програма за работа на Државниот девизен инспекторат за 2013 година;
  Акциски план за работа и вршење надзор во 2013 година;
 Извештаи за краткорочните економски движења на месечно и квартално 
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ниво, како  и  Билтен  на  Министерство  за  финансии  и  истите  беа 
објавувани на интернет страницата на Министерството за финансии; 

 Квартални информации за економските движења;
 Информација  со  предлог  мерки  за  подобрување  на  деловната  клима 

согласно препораките на извештајот Doing Business 2013 на Светска банка;
 Информација  за  следење  на  спроведувањето  на  активностите  за 

подобрување на деловната клима согласно препораките на Doing Business 
2013 на Светска банка;

 Извештај  за  спроведените  реформи  во  Република  Македонија  за 
подобрување на деловната клима согласно препораките на Doing Business 
2013 на Светска банка (испратено до Светска банка);

 Придонес  кон  Извештајот  на  Европската  комисија  за  напредокот  на 
Република Македонија за периодот септември 2012 - април 2013 година, за 
дел Економски критериуми и поглавје 3.17 Економска и монетарна унија и 
дополнување на придонесот за Извештајот  на напредокот на Република 
Македонија за периодот мај – август 2013 година;

 Информација  за  остварените  резултати  во  функција  на  стратешките 
приоритети на Владата на Република Македонија за 2012 година;

 Информација  за  постапката  за  обезбедување  на  средства  од  домашни 
деловни банки за изградба на станови за лица кои им биле одземени во 
процес на денационализација;

 Информација за водените преговори со Меѓународната банка за обнова и 
развој - Светската банка за склучување на Договор за заем за Проектот за 
развој на вештини и иновации;

 Информација за водените преговори со Меѓународната банка за обнова и 
развој - Светска банка за склучување на Договор за пренос и преземање на 
заем,  Преземен  и  изменет  договор  за  заем  и  Договор  за  гаранција  за 
Проектот  за  подобрување  на  постојната  регионална  и  локална  патна 
мрежа;

 Информација во врска со отпочнување на разговори со Светска банка и 
други кредитори за нова кредитна линија за земјоделците;

 Информација  за  остварените  резултати  во  функција  на  стратешките 
приоритети на Владата на Република Македонија за 2012 година;

 Полугодишен  извештај  за  извршување  на  Буџетот  на  Република 
Македонија за 2013;

 Полугодишен  извештај  за  користење  на  средствата  од  резервите  на 
Централниот Буџет за 2013;

 Годишен  извештај  за  користење  на  средствата  од  резервите  на 
Централниот Буџет за 2012;

 Информација за дополнителни мерки за заживување на инвестиционата 
активност на Македонската берза;

 Придонес  кон  Извештајот  на  Европската  комисија  за  напредокот  на 
Република Македонија за периодот септември 2012 година;

 Месечни информации за реализација на капиталните расходи во Буџетот 
на Република Македонија за 2013 година (за периодот јануари –  ноември 
2013 година) и истите се доставени до Владата на Република Македонија;
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 Извештај од спроведената среднорочна евалуација на Оперативната про-
грама за регионален развој со цел добивање насоки за идниот програмски 
период 2012-2013 година;

 Годишен извештај на јавниот долг за 2012 година;
 неделен интегриран  извештај  на  ниво на Министерство за финансии за 

степенот на реализација на НПАА 2013 и согласно потребите, се обезбедува 
активно учество на седниците на Работниот комитет за европска интегра-
ција (РКЕИ) и на поткомитетите на РКЕИ;

 Извештаи за работа на Компензациските фондови; 
 Мислења,  извештаи  и  информации  за  регулирање  на  побарувањата  од 

претпријатија - должници кои редовно работат и претпријатија кои се во 
стечај;

 Информација  за  резултатите  од  преговорите  со  Обединетата  банка  на 
Швајцарија  (УБС)  за  решавање  на  долгот  на  Република  Македонија  по 
основ на АПИ обврзници и побарувањата по основ на депозити;

 Квартални информации за  прогресот на активностите за склучување на 
договори за поттикнување и заемна заштита на инвестициите и договори 
за  одбегнување на двојното  оданочување  меѓу  Република  Македонија  и 
трети земји;

 Годишен  извештај  за  функционирање  на  системот  на  јавна  внатрешна 
финансиска контрола во 2012 година; 

 Годишен извештај за извршените ревизии и активностите на Одделението 
за  внатрешна  ревизија  на  Министерството  за  финансии  и  внатрешна 
ревизија на ЕУ-ИПА фондовите;

 Информација  за  задржување  на  ИПА  средствата  на  Министерството  за 
финансии од страна на Европската комисија како резултат на заостанат 
долг на институциите од Република Македонија кон Европската комисија

 Акциски планови за отстранување на недостатоците, согласно наодите на 
ревизорското тело ИПА компонентите I,  III , IV и V; 

 Одржани  се  ревизорски  мисии  од  страна  на  ЕК  во  однос  на 
идентификуваните  слабости  во  системот  за  управување  и  контрола  на 
средствата за првата и четвртата компонента од ИПА компонента;

 Потпишана  Финансиска  спогодба  со  Европската  комисија  за 
модификација  на  Повеќегодишната  Финансиската  спогодба за 
финансирање  на  ИПАРД програмата за  рурален развој  со  додавање  на 
алокациите за 2012година;

 Потпишана  Финансиска  спогодба  за  финансисрање  на  националната 
ТАИБ 2012 Програма;

 Верификациски посети во Оперативната структура за ИПА компонентите 
I, III, IV и V; 

 Барања за финансиски средства до ЕК за ИПА компонента I, III, IV и V; 
 Во  месец  февруари  Програмскиот  службеник  за  авторизација  и 

раководител  на  оперативната  структура  издаде  годишни  изјави  за 
гаранција  за функционирање на системот на управување и контрола во 
рамки  на  децентрализираното  спроведување  на  ИПА  (ДИС)  за  ИПА 
Компонентите I, III и IV за 2012 година;
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 Проверка  на  капацитетите  во  вкупно  5  институции  кои  се  дел  од 
Оперативните  структури,  со  цел  оценка  на  институционалните  и 
административни  капацитети  на  воспоставените  ИПА  структури  во 
институциите;

 Од  страна  на  Ревизорско  тело  за  ревизија  на  инструментот  за 
претпристапна помош, извршена е системска ревизија за верификација на 
ефективното функционирање на системите за управување и контрола во 
Секторот  за  централно  финансирање  и  склучување  договори, 
Националниот фонд и институции кои се дел од Оперативните структури 
за  ИПА  компонентите  I,  III  и  IV и  по  истите  се  издадени  конечни 
ревизорски наоди, а од страна на НАО се подготвени и доставени акциски 
планови за надминување на конечните ревизорски наоди;Во месец јануари 
2014 година започна спроведувањето на мисија на ревизија на операции во 
Секторот за централно финансирање и склучување договори и институции 
кои се дел од Оперативните структури за ИПА компонентите I, III  и IV од 
страна на Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна 
помош;

 Од  17  до  19  јуни  2013  година  се  одржа  ревизорска  мисија  од  страна  на 
Генералниот директорат за вработување, социјални работи и инклузија за 
следење  на  наодите  идентификувани  при  преносот  на  надлежности  за 
управување со средствата од ИПА компонентата IV и ревизија на одредени 
операции финансирани преку ОПРЧР;

 Од  17  до  18  јуни  2013  година  се  одржа  ревизорска  мисија  од  страна  на 
Генералниот директорат за проширување за следење на активностите за 
надминување  на  идентификувани  ревизорски  наоди  и  надминување  на 
резервациите изразени во Изјавата за гаранција за 2012 година од НАО;

 Во  рамки  на  Националната  програма  ТАИБ  2009  –  децентрализирано 
управување, вкупниот кумулативен број на склучени договори заклучно со 
31.12.2013 година е 75 во износ од околу 33.41 милиони евра;

 Во  рамки  на  Националната  програма  ТАИБ  2010  –  децентрализирано 
управување, вкупниот кумулативен број на склучени договори заклучно со 
31.12.2013 година е 1 договор во износ од приближно 1,3 милиони евра; 

 Во рамки на Оперативната програма за регионален развој (ОПРР) вкупниот 
кумулативен  број  на  склучени  договори  заклучно  со  31.12.2013  година 
изнесува 17 во износ од приближно 231.89 милиони евра;

 Во рамки на Оперативната програма за развој на човечки ресурси (ОПРЧР) 
вкупниот  кумулативен  број  на  склучени  договори  заклучно  со  31.12.2013 
година изнесува 24 во износ од приближно 15,28 милиони евра;

 Во јуни/јули и декември 2013 година се организирани и одржани четири 
редовни состаноци на Секторските комитети за следење на напредокот на 
Оперативните програми за ИПА компонентите III и IV;

 Подготвени  се  и  испратени  годишни  извештаи  за  2012  година  до 
Европската  Комисија  во  предвидениот  рок  за  имплементација  на 
Оперативната програма за регионален развој и Оперативната програма за 
развој на човечки ресурси финансирани од ИПА и истите се одобрени од 
страна на ЕК;Потпишан е новиот Договор за одржување на Системот за 

33



управување со информации (МИС), со кој се отстрануваат идентификувани 
проблеми и се дополнуваат функции, во времетраење од една година. МИС 
е во моментот функционален во сите четири модули;

 Извештаи  за  постигнатиот  напредок  на  ДИС  системот  до  Европска 
комисија  согласно  наодите  од  ревизорските извештаи  за  пренесување 
на  надлежностите  за  децентрализирано  и  целосно  децентрализирано 
управување со средствата од ИПА компонентите I, III, IV и V;

 Потпишана  е  Спогодба  со  Европската  комисија  за  модификација  на 
Финансиската спогодба за финансирање на повеќегодишната Оперативна 
програма за развој на човечки ресурси со додавање на алокациите за 2012-
2013 година, во рамки на постојните приоритетни оски и мерки;

 Интегриран извештај на ниво на Министерство за финансии за степен 
на реализација на НПАА и согласно потребите, учество на седниците на 
Работниот комитет за европска интеграција (РКЕИ) и на поткомитетите 
на РКЕИ;

 Годишен извештај  за функционирање на системот на јавна внатрешна 
финансиска контрола во 2012 година;

 Одобрена е  ревидираната Оперативна програма за регионален развој  за 
програмскиот  период  2012-2013  година  од  страна  на  Европската 
комисија;Одобрена  е ревидираната  Оперативна  програма  за  развој  на 
човечки ресурси за програмскиот период 2012-2013  година од страна на 
Европската комисија;

 Спроведување  на Годишниот план за  проверка  на  капацитетите за 2013 
година, од тимови составени од вработени лица во ЦФЦД, со цел оценка на 
институционалните  и  административни  капацитети  на  воспоставените 
ИПА  структури  во  институциите  за  Компонентите  I,  III и  IV, кои  ќе 
послужат како основа за подготовка на Годишни изјави за гаранција за 
функционирање  на  системот  на  управување  и  контрола  во  рамки  на 
децентрализираното спроведување на ИПА (ДИС) за ИПА Компонентите I, 
III  и  IV  од  страна  на  Програмскиот  службеник  за  авторизација  и 
Раководител на Оперативната структура за 2013 година;

 Во  декември  се  одржани  полугодишни  состаноци  на  Секторските 
комитети за следење на напредокот на Оперативните програми за ИПА 
компонентите III и IV за втората половина на 2013 година;

 Почетни анализи во изнаоѓање на најсоодветно решение за воведување на 
нов  модул  кој  ќе  содржи  податоци  за  повеќе  годишните  обврски  на 
буџетските  корисници  преку  надградба  на  постојното  софтверското 
решение на трезорскиот информациски систем;

 Почетни анализи во изнаоѓање на најсоодветни решенија од воведување на 
нов интегриран систем за ефикасно владино управување;

 Спроведување  на  пилот  интеракција  со  буџетските  корисници  преку 
соодветно  тестирање  на  електронскиот  модул  за  пријавување  на 
повеќегодишните обврски;

 Тестирање и обуки за новата web апликација – за пристап на буџетските 
корисници по електронски пат до одредени функции на ТРИС;

34



 Зголемување на наплатата на средствата од Компензациските фондови и 
нивно  користење  за  поддршка  на  проекти  на  микро,  мали  и  средни 
претпријатија преку Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје;

 Реализација на контролирана буџетска политика и динамичко усогласена 
реализација на планираните јавни приходи и расходи;

 Реформи во буџетското работење во насока на подготовка на Програмска и 
Организациска класификација;

 Извршување  на  обврските,  согласно  Законот  за  буџетите  и  Законот  за 
извршување  на  Буџетот  на  Република  Македонија  за  2013 година 
(планирање,  анализа,  мислења,  информации,  следење  на  буџетите  на 
буџетски корисници и спроведување на потребни пренамени, следење на 
буџетите  на  општините  преку  извештаите,  следење  на  финансиското 
работење на јавните претпријатија основани од Владата и АД во државна 
сопственост  преку  планови,  програми,  извештаи  и  годишни  сметки, 
контрола  на  исплата  на  плати  и  контрола  на  вработувањата,  согласно 
обезбедените средства);

 Разгледување на барања и издавање лиценци за вршење на финансиски 
лизинг и следење на работата на лизинг друштвата;

 Разгледување на барања и издавање на дозволи за основање и работа на 
финансиски друштва и следење на работата на финансиските друштва;

 Разгледување на барања и издавање на дозволи, лиценци и согласности 
на приредувачите на игри на среќа и забавни игри;

 Сервисирање  на  обврските  по  внатрешниот  и  надворешниот  долг  на 
државата што се плаќаат од Буџетот на Република Македонија;

 Следење на состојбата на долгот на централна Влада и јавниот долг;
 Комплетирање на Регистарот за следење на долгот на општините;
 Координирање на активностите поврзани со ИПА фондовите,  на ниво на 

Министерството за финансии; 
 Навремена подготовка на документите кои произлегуваат како обврска од 

Оперативниот договор, склучен помеѓу Вишиот програмски службеник на 
Министерството  за  финансии  (СПО)  и  Програмскиот  службеник  за 
авторизација (ПАО) и Прирачникот за внатрешни постапки на СПО; 

 Следење на  степенот на извршување и остварување на ИПА проектите на 
Министерството за финансии;

 Идентификување  и  следење  на  ризици;  следење  и  известување  по 
ревизорски  наоди;  идентификување  и  известување  за  неправилности  во 
текот  на  имплементацијата  на  ИПА  проектите  на  Министерството  за 
финансии; 

 Следење на статусот на реализација на мерките и активностите од НПАА 
2013, кои се во надлежност на Министерството за финансии;

 координирање на активностите на Министерството за финансии поврзани 
со  подготовката  на  придонесот  на  Министерство  за  финансии  кон 
Годишниот  извештај  на  Европска  комисија  за  напредокот  на  Република 
Македонија;

 Координирање  на  активностите  на  ниво  Министерството  за  финансии 
поврзани со процесот на европска интеграција;
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 Следење  на  реализирањето  на  активностите  во  рамки  на  Твининг 
проектот од ИПА 2009, Компонента 1;

 Динамика во  решавање на предметите во управна постапка и проектите 
за  градежна  експанзија  на  Владата  на  Република  Македонија  и 
управните постапки за реализација на јавен интерес;

 Комисијата за прекршоците да отпочне со решавањето на предметите од 
прекршочната постапка;

 Евидентирањето на прекршочните предмети,  согласно Правилникот за 
евиденција на прекршочните предмети;

 Финансиски  проекции  и  анализи  за  користење  на  ИПА  средствата  и 
националното кофинансирање;

 Барање за финансиски средства до ЕК за ИПА компонента I, III, IV и V;
 доделување  на  национална  акредитација  за  целосно  децентрализирано 

управување со ЕУ средствата од мерката 501 – Техничка помош од ИПАРД 
Програмата и доставување на акредитацискиот пакет до ЕК;

 Подготовка на ИПА структурите за имплементација на средствата од ИПА 
2 инструментот за претпристапна помош од ЕУ 2014-2020. Програмирањата 
се очекува да започнат во првиот квартал од 2014 година;

 доставување на извештаи за постигнатиот напредок на ДИС системот до 
Европска  комисија,  согласно  наодите  од  ревизорските  извештаи  за 
пренесување  на  надлежностите  за  децентрализирано  и  целосно 
децентрализирано  управување  со  средствата  од  ИПА  компонентите  I, 
III, IV и V;

 акциски планови за отстранување на недостатоците, согласно наодите на 
ревизорското тело ИПА компонентите I, III, IV и V;

 Барање за финансиски средства до ЕК за ИПА компонента I, III, IV и V;
 техничка  спецификација  и  потребна  документација  за  надградба  на 

софтверот  за  трезор  со  нов  модул  за  пријавување  на  повеќегодишни 
обврски;

 Набавка на надградба на постојното софтверско решение на трезорскиот 
информационен  систем,  преку  воведување  на  нов  модул  кој  ќе  содржи 
податоци за повеќегодишните обврски на буџетските корисници;

 Контроли на работењето на трезорските канцеларии, како дел од процесот 
за  одржување  на  квалитетно  и  непречено  извршување  на  трезорското 
работење;

 редовно се извршени обврските, согласно Законот за буџетите, Законот за 
извршување на буџетите и подзаконските акти од областа на трезорското 
работење;

 Краткорочни и среднорочни макроекономски проекции;
 редовно следење на остварувањето на макроекономските показатели по 

сектори и подготовка на кратки соопштенија за главните макроекономски 
индикатори објавени од домашни и реномирани меѓународни институции;

 подготвување  на  компаративни  анализи  на  мерки  и  политики  кои  се 
спроведуваат или треба да се воведат во земјата, во однос на ЕУ земјите и / 
или на меѓународно ниво;
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 организирање  и  координирање  на  активностите  околу  подготовката  и 
претседавање  со  деветтиот  состанок  на  Поткомитетот  за  економско  – 
финансиски прашања и статистика;

 Спроведување на проектот „Купи куќа, купи стан“;
 активно  учество  во  работните  групи  за  Економски  критериуми  и 

поглавје 3.17 Економска и монетарна унија во рамки на НПАА, односно 
редовна  координација  на  активностите,  подготовка  на  придонес  кон 
извештајот  за  напредокот,  квартални  извештаи,  следење  на 
реализацијата на планирните активности, ажурирање на матрицата  во 
рамки на овие работни групи итн.

 унапредување на макроекономското моделирање и проектирање;
 спроведување  на  Проектот  за  јакнење  на  капацитетите  на  Секторот  за 

макроекономска  политика  за  вршење  на  макроекономски  анализи  и 
формулирање политики со цел подобрување на процесот на донесување 
политики и исполнување на критериумите за членство во ЕУ;

 реализација на буџетската политика во рамки на планираните проекции 
на  јавните  приходи  и  расходи  и  одржување  на  контролиран  и  низок 
буџетски дефицит;

 контрола на исплатата на платите на буџетските корисници и редовна 
контрола на вработувањата согласно обезбедените средства;

 квартално  следење  на  наплатата  на  данокот  на  имотот,  мерките  и 
активностите  кои  се  преземени  за  зајакнување  на  капацитетите  за 
развивање  на политики  за  финансирање  на  општините  и  финансиско 
управување,

 издавање на државните хартии од вредност со и без девизна клаузула; 
 преземање  на  активности  за  издавање  и  тргување  на  обврзниците  за 

денационализација од Дванаесетта емисија;
 давање согласности по основ на барања за задолжување и/или издавање на 

државна гаранција на носителите на јавниот долг;
 коoрдинирање на процесот за обезбедување  на кредитниот рејтинг на 

Република Македонија од страна на  реномирани агенции за кредитен 
рејтинг;

 сервисирање  на обврските по внатрешниот  и надворешниот долг  на 
државата кои се плаќаат од Буџетот на РМ;

 следење на состојбата на јавниот долг и долгот на централна Влада;
 евидентирање на долгот на општините;
 потпишан  е  Договор  со  Обединета  банка  на  Швајцарија  (УБС  банка)  за 

регулирање  на  долгот  на  Република  Македонија  по  основ  на  АПИ 
обврзници и побарувања по основ на депозити;

 анализа за приватизација на државниот капитал во банките;
 анализа  за  можноста  од  зајакнување  на  иницијативите  за  пазарно 

ориентирано реструктуирање на долг;
 анализа за осигурување од ризик во фаза на градба;
 Проектното  фише  за  натамошно  зајакнување  на  капацитетите  на 

националната администрација во рамки на ИПА 2009 година; 
 следење на степенот на извршување и спроведување на твининг договорот 

37



во  рамки  на  Проектот  за  јакнење  на  капацитетите  на  Секторот  за 
макроекономска  политика  за  вршење  на  макроекономски  анализи  и 
формулирање политики со цел подобрување на процесот на донесување 
политики  и  исполнување на критериумите за  членство  во  ЕУ,  кој  ќе  се 
имплементира во рамки на ИПА 2009, компонента 1 и истото е одобрено од 
ДЕУ;

 подготовување на твиниг фишето за градење на капацитетите на секторот 
одговорен за подготовка на буџети на централно и локално ниво и јакнење 
на капацитетите за подготовка на среднорочна политика во рамки на ИПА 
2011, Компонента 1;

 координирање на активностите на Министерството за финансии, поврзани 
со инструментот на Европската унија за техничка поддршка и размена на 
искуства TAIEX;

 следeње на статусот на реализација на мерките и активностите од НПАА 
2013;

 координација на  активностите на Министерството за финансии поврзани 
со  подготовката  на  придонесот  кон  Годишниот  извештај  на  Европската 
комисија  за  напредокот  на  Република  Македонија  за  периодот  од 
септември 2012 година до април 2013 година;

 координирање  на активностите  на  Министерството  за  финансии 
поврзани со подготовка на документите кои произлегуваат од процесот 
на европска интеграција;

 во рамките на Твининг проектот „Поддршка на процесот на  фискална 
децентрализација  преку  јакнење  на  капацитетите  за  стабилно 
финансиско управување и внатрешна финансиска контрола на локално 
и  на  централно  ниво“  се  реализирани  следните  активности:  Обука 
„Соработка помеѓу раководството и единиците за финансиски прашања 
–  услов  за  успешно  спроведување  на  внатрешната  контрола“;  а  беше 
одржана и Конференција по повод завршување на Твининг проектот;

 издадени се три (3) дозволи за основање и работа на финансиско друштво;
 издавање на лиценци за овластен проценувач од областа на побарувања и 

обврски;
 издадени се  околу  9.000  уверенија  за  сметководител  и  овластен 

сметководител; 
 организиран е стручен испит за проценувач од областа на побарувања и 

обврски;
 спроведена е обука на политичките партии за начинот на пополнување на 

финансискиот  извештај  и  финансиските  извештаи  за  приходите  и 
расходите за изборната кампања;

 спроведена е обука на организаторите на изборна кампања за начинот на 
пополнување  на  финансиските  извештаи  за  приходите  и  расходите  за 
изборната кампања;

 завршен  е  првиот  степен  од  обуката  за  сертифицирање  на 
сметководители во јавниот сектор;

 доделени  се  сертификатите  за  завршен  прв  степен  од  обуката  за 
сертифицирање на сметководители во јавниот сектор;

38



 Комитетот  за  финансиска  стабилност  одржува  редовни  квартални 
средби;

 Изготвен е придонес кон напредокот за НПАА за 2014;
 Изработка  на  Претпристапна  економска  програма  за  периодот  2014  – 

2016;
 управните  постапки  за  приватизација  на  градежно  земјиште,  за 

експропријација, како и проектите на Владата на Република Македонија 
за градежна експанзија се одвиваа во рамките на предвидените рокови;

 инспекциски  надзор  според  техничкиот  и  кадровскиот  капацитет  на 
Инспекторатот и преземање на законски мерки;

 започнување со работа на Комисијата за прекршоците;
 ревизија на процесот на  наплата на побарувања и управување со средства 

во Секторот за наплата на побарувања;
 ревизија  на  процесот  на  изготвување  на  закони  и  подзаконски  акти  во 

Одделението  за  даночна  политика  во  Секторот  за  даночна  и  царинска 
политика;

 ревизија  на  процесите на  водење на регистар  на  буџетски корисници и 
управување со финансиски планови во Секторот за трезор;

 ревизија на системот на внатрешни контроли во Секторот за регулатива 
и развој на системот во Управата за финансиско разузнавање;

 изготвени се Стратешки план за внатрешна ревизија за периодот 2014 – 
2016 година и План за внатрешна ревизија за 2014 година.
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       1.11. ПРОГРАМИ

Во Министерството за финансии утврдени се следните програми:

1.11.1.  Макроекономска и фискална политика
Оваа програма ги опфаќа работите на системот за финансирање, изготвување и 

извршување на Буџетот на Република Македонија, трезорскиот систем, управување со 
јавниот  долг,  даночниот  систем  и  даночната  политика,  царинскиот  систем,  заемите, 
макроекономската  и  развојната  политика,  подготвување  и  проекција  на  платниот 
биланс, управување со капиталот и наплата на побарувања.

1.11.2. Финансиски систем
Во рамките на оваа програма се извршуваат активности за подготовка на регулатива од 
областа на банкарските и не банкарските институции; следење на спроведувањето на 
тие прописи; подготовка на анализи, информации, извештаи и други материјали кои се 
однесуваат на банкарскиот систем; подготовка на мислења и предлози по материјали од 
банкарскиот систем и работењето на банките и не банкарските институции; предлагање 
на системски мерки и решенија во областа на пазарот на капитал, хартиите од вредност  
и системот на девизно работење; подготовка на мислења и предлози по материјали од 
областа  на  пазарот  на  капитал;  издавање  на  мислења  за  добивање  на  уверенија  за 
државјанство;  се извршуваат  активности  за  подготовка  на  регулатива  од  областа 
системот  на  платниот  промет;  системот  на  државната  и  комерцијалната  ревизија; 
подготвувањето  на  предлог  законски  акти  од  областа  на  пресметковниот  систем, 
системот  на  осигурувањето,  системот  на  сметководството  и  сметководственото 
работење  на  субјектите;  објавување  на  сметководствени  и  финансиски  стандарди  и 
начела, подготвувањето на законски акти од областа на игрите на среќа, подготвување 
на подзаконски акти во однос на примената на прописите од областа на приредувањето 
на  игрите  на  среќа,  следење  на  применувањето  на  прописите  од  областа  на 
приредувањето  на  игрите на среќа,  издавање на дозволи за  работа на  друштвата за 
финансиски  лизинг, издавање  на  дозволи  за  основање  и  работа  на  финансиски 
друштва, усогласување и парафирање на Договорите за поттикнување и заемна заштита 
на инвестициите меѓу Република Македонија и трети земји, согласно со приоритетите 
на Владата на РМ  и други работи во врска со финансискиот систем.

1.11.3. Финансиска контрола
 Основни цели на Оваа Програма се успешна имплементација на Законот за јавна 

внатрешна  финансиска  контрола  и  утврдување  правна  рамка  за  јавна  внатрешна 
финансиска  контрола  (PIFC). Основни  цели  на  Програмата  се:  одржувањето  на 
долгорочниот  фискален  интегритет  на  јавниот  сектор  во  Република  Македонија, 
намалување  на  случаите  на  злоупотреба  и  корупција  и  зајакнување  на  системот  на 
јавната  внатрешна  финансиска  контрола  преку  развој  на  стабилно  финансиско 
управување,  независна  внатрешна  ревизија  и  зголемување  на  капацитетите  на 
единицата за централна хармонизација во Министерството за финансии.  Исто така се 
извршуваат активности со цел да се осигури дека системите за управување и контрола 
во  Министерството  за  финансии обезбедуваат  законско,  економично,  ефикасно  и 
ефективно работење.
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1.11.4. Имотно-правни работи
Основна  цел  на  оваа  Програма  е:  да  ги  согледува  и  уредува  имотно-правните 

односи со предлагање на законски прописи и подзаконски акти, кога една од страните е 
државата (експропријација, приватизација на градежно земјиште); да биде советодавен 
орган  на  Владата  на  Република  Македонија,  кога  се  во  прашање  сопственичките  и 
другите имотно - правни односи, а се предмет на интерес на Владата и другите државни  
органи  и  меѓу  Владата  и  единиците  на  локалната  самоуправа;  непосредно  да  ги 
извршува  законите  и  да  ја  следи  реализацијата  на  законите  од  областа  на  имотно-
правните односи.

1.11.5. Државен девизен инспекторат 
Основни  цели  на  оваа  Програма  се:  утврдување  на  правилна  примена  на 

законските  прописи  од  областа  на  работата  на  Државниот  девизен  инспекторат, 
преземање  законски  мерки  по  утврдени  неправилности,  давање  иницијативи  за 
донесување на законски прописи и подготовка на законски и подзаконски акти.

41



ПОСТАПКИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНСУЛТАЦИИ 
Во  остварувањето  на  своите  активности  и  извршувањето  на  задачите 

Министерството  за  финансии  соработува  со:  Народната  банка  на  Република 
Македонија,  Македонската  банка  за  поддршка  на  развојот; мултилатерални  и 
билатерални финансиски и други институции и организации (ММФ, Светската банка, 
Банката за развој при Советот на Европа, СР Германија,  GTZ и КfW, USAID, Шведска – 
SIDА, Јапонија – ЈICА, Европската банка за обнова и развој, агенции на ООН (UNDP, FАО 
и  други),  Европската  инвестициона  банка,  Европската  комисија,  Делегацијата  на 
Европската Комисија и други меѓународни субјекти и синдикати, како и корисниците и 
единките  корисници  на  средства  од  Буџетот;  единиците  на  локалната  самоуправа; 
Генералниот  секретаријат  при  Владата  на  Република  Македонија; Секторот  за 
евроинтеграции при Владата на Република Македонија;  Агенцијата за супервизија на 
осигурувањето;  Агенцијата  за  супервизија  на  капитално  финансирано  пензиско 
осигурување; Државниот завод за ревизија, Државниот завод за статистика; Сојузот на 
стопански  комори  на  Македонија;  Македонската  берза;  Централниот  депозитар  на 
хартии  од  вредност,  Комисијата  за  хартии  од  вредност,  Комисијата  за  заштита  на 
конкуренцијата,  Фондот  за  осигурување  на  депозити,  Централниот  регистар, 
Националното биро за осигурување, Државниот завод за геодетски работи, институции 
од науката; јавните обвинителства; судовите; Комисијата за спречување на корупцијата; 
бизнис секторот (одделни деловни субјекти, компании, економски здруженија и сл.).
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2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ



МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

2.1.                                                            А: Оправданост и дизајн на Програмата 

Образложение: Програмата Макроекономска и фискална  политика произлегува од:
1.  Стратешките  приоритети  на Владата  на  РМ  содржани  во  Одлуката за  стратешки  приоритети за  2014  година  :  -  зголемување на 
економскиот  раст  и  конкурентноста  на  трајна  основа,  повисока  стапка  на  вработеност,  пораст  на  животниот  стандард  и  квалитет  на  
живеење;  интеграција во НАТО и ЕУ,  врз  основа на остварување на сите реформи и критериуми и решавање на спорот со Грција врз  
принципот  на  незагрозување  на  националниот  идентитет;  продолжување  на  борбата  против  криминалот  и  корупцијата  и  ефикасно 
спроведување на правото.
2. НПАА (точно идентификувајте го приоритетот на ЕП, Поглавјето, ,секторот и темата од НПАА)

2 Економски критериуми
Поглавје: 3.17 – Економска и монетарна унија;Подрачје 1 Монетарна политика; Подрачје 2 Економска политика.
 Поглавје : Финансиски и буџетски одредби.
Политички критериуми - Демократија и владеење на правото - Јавна администрација - Да се обезбеди соодветен капацитет за ефикасно 
програмирање и управување со средствата од ИПА. 
Способност за преземање на обврските од членството - Поглавје 22: Регионална политика и координација на структурни инструменти 
-  Да  се  зајакне  воспоставувањето  на  институционалните  структури  и  да  се  зајакне  административниот  капацитет  во  деловите  на  
програмирање,  подготовка  на  проекти,  следење,  оценување  и  финансиско  управување  и  контрола,  особено  на  ниво  на  ресорните 
министерства,  за  спроведување  на  претпристапните  програми  на  ЕУ,  како  подготовка  за  спроведување  на  кохезионата  политика  на  
Заедницата.
НПАА:
Поглавје: 3.22 - Регионална политика и координација на структурни инструменти
3.22.3 Административен капацитет- среднорочни приоритети – продолжување со зајакнувањето на административните капацитети преку  
вработувања и интензивни обуки на структурите за управување со средствата од претпристапната помош од ЕУ, а потоа и за управување со 
средствата со структурните и кохезионите фондови на ЕУ кои се достапни за земјите – членки
3.22.4  програмирање  -  среднорочни  приоритети  –  Подготвителни  активности  за  програмирање  на  претпристапната  помош  после  2014 
година.
Приоритети од Партнерство за пристапување: 
Политички критериуми - Демократија и владеење на правото - Јавна администрација - Да се обезбеди соодветен капацитет за ефикасно 
програмирање и управување со средствата од ИПА. 

Способност за преземање на обврските од членството - Поглавје 22: Регионална политика и координација на структурни инструменти 



- Да се зајакне капацитетот на институционалните структури во деловите на програмирање, подготовка на проекти, следење, оценување и 
финансиско управување и контрола, особено на ниво на ресорните министерства, за спроведување на претпристапните програми на ЕУ,  
како подготовка за спроведување на структурните инструменти на Европската Унија и нејзината Регионална и Кохезиона политика.
НПАА:
Поглавје: 3.22 - Регионална политика и координација на структурни инструменти
Подрачје: 3.22.1 Законодавна рамка;3.22.2 Институционална рамка; 3.22.3 Административен капацитет; 3.22.4 Програмирање; 3.22.5 Следење и 
проценување; 3.22.6 Финансиско управување и контрола 
Поглавје: 3.16 Оданочување
Приоритет:П1 и П2
Подрачје: П1 и П2
Поглавје 3.29 Царинска унија 
Економски критериуми 
Поглавје: 3.17
3.  Стратешките  приоритети  и  цели  на  Министерството  за  финансии:  Обезбедување  на  одржлив  економски  раст,  зголемување  на  
вработеноста  и  подобрување  на  животниот  стандард,  одговорно  управување  со  јавните  финансии,  Спроведување  на  процесот  на  
децентрализација во рамките на целосно воспоставенaта законска рамка на локалната самоуправа со развиени, одговорни и функционални  
општини,  Зајакнување  на  капацитетите  на  целосно  приближување  и  преземање  на  правото  на  ЕУ  и  јакнење  на  административните  
капацитети  и  координативните  структури  за  преговори  со  ЕУ  и  ефикасно  користење  на  претпристапните  фондови  на  ЕУ  подржано  
донатори и Буџетот на Република Македонија: подобрување на бизнис климата; обезбедување на стабилна економија и повисок економски 
раст;  одржување  на  макроекономска  стабилност  и  стабилност  на  курсот  на  денарот;  обезбедување  долгорочна  фискална  рамнотежа; 
воспоставување на оддржливо ниво на јавниот долг преку одржување на умерено ниво на буџетски дефицит;  спроведување даночна и  
царинска политика во функција на поддршка на граѓаните и економските субјекти; зголемување на странските и домашните инвестици; 

Назив  на  Програмата:  Макроекономска  и  фискална 
политика 

Цел  на  Програмата:  Да одржи стабилно  јавно финансирање,  како  и стабилна 
макроекономска  рамка,  да  продолжи  со  процесот  на  економски  реформи  и 
забрзување  на  економскиот  раст.  Постигнувањето  на  оваа  цел  ќе  значи 
зголемување на благосостојбата, како и подобрување на квалитетот на живеењето 
во Република Македонија.

Показатели за успех на Програмата: Реформи во полето на јавните финансии, одржување на макроекономска стабилност, создавање на 
услови и претпоставки за обезбедување на раст на БДП, како и умерена стапка на инфлација за периодот 2014-2016, согласно Фискалната  
стратегија, позасилена наплата на изворните приходи и други приливи, обезбедување на рационално и наменско користење на буџетските  
средства, управување со ликвидноста на средствата на краток и среден рок и управување со јавниот долг.



Програмата е: (забележете го видот на Програмата)                               х  хоризонтална                                       вертикална

Потпрограми (компоненти) на Програмата: Макроекономска и фискална политика

Потпрограма 1:  Креирање макроекономска и развојна 
политика 

Показател  за  успешност:  Подготвување  и  усвојување  на  макроекономската 
политика  во  рамки  на  Фискалната  стратегија,  месечни,  квартални  и  годишни 
економски извештаи и повеќегодишни развојни документи. 

Потпрограма  2:  Креирање  на  фискална  и  буџетска 
политика

Показател за успешност: Изготвување и усвојување на Буџетот на РМ и другите 
акти за наредната година 

Потпрограма 3:  Трезорско работење Показател  за  успешност: Обезбедување  показатели  за  реализирани  расходи  и 
остварени  приходи,  согласно  со  буџетската  класификација  (функционална, 
организациска и економска класификација) во фискалната година,  добивање на 
акредитација од Европската унија за децентрализирано управување со средствата 
од  претпристапната  помош  од  ЕУ  и  доставување  на  Барања  за  плаќања  до 
Европската комисија за финансирање по компонента.  

Потпрограма  4:  Централно  финансирање  и 
склучување на договори 

Показател  за  успешност: Висок процент на  искористеност на ИПА  средствата, 
односно висок процент на склучени договори за проектите финансирани од ИПА, 
како и правилно и навремено спроведување на проектите финансирани од ИПА 
Компонентa I, III и IV во согласност со правилата на ЕУ.

Потпрограма 5: Даночна и царинска политика Показател  за  успешност: Навремено  донесување  на  предвидените  закони  и 
подзаконските  акти  во  функција  на  модернизирање  на  даночните  основи, 
поедноставување на даночниот и царинскиот систем и усогласување на нашето 
законодавство со законодавството на ЕУ во овие домени.

Потпрограма  6:  Меѓународни финансиски  односи  и 
управување со јавен долг 

Показател  за  успешност: Одржување на нивото  на  умерено  зголемување  на 
задолженост  на  јавниот  сектор,  зголемено  е  учеството  на  долгот  со  фиксни 
каматни стапки, во домашна валута или во евра, обезбедување на транспарентност 
на  резултатите  од  тргување  на  шалтер,  редовно  сервисирање  на  обврските  по 
основ  на  долгот  на  државата,  обезбедување на финансиски  средства во вид на 



кредити  за  финансирање  на  приоритетни  проекти  на  Владата  на  Република 
Македонија,  донесени се  закони  за  задолжување  или  закони  за  гаранција, 
склучени се Договори за заем и Договори за гаранција,   повлекување на средства 
по  проектите  финансирани  од  меѓународни  финансиски  институции  и 
билатерални  кредитори,  согласно  плановите  за  повлекување  на  средства, 
зајакнати се административните капацитети за преговори со ЕУ и користење на 
претпристапните фондови на ЕУ.

Потпрограма 7: Наплата на побарувања Показател  за  успешност: Остварени приходи  во  Буџетот  на  Република 
Македонија и на посебните сметки од Компензациските фондови.

Потпрограма 8: Национален фонд Показател  за  успешност: Ефикасно  функционирање  на  системите  за 
децентрализирано  управување   со  средствата  од  ЕУ-ИПА  како  и  правилно 
користење на средсвата од прва, трета, четврта и петта компонента од ИПА.

 

   



ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ

2.2.                                                           А: Оправданост и дизајн на Програмата

Образложение: Програмата Финансиски систем произлегува од:
1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за утврдување стратешки приоритети во 2014 година  – Зголемување 
на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на 
живеење,  интеграција  во  НАТО  и ЕУ,  врз  основа на  остварување на сите  реформи  и  критериуми  и  решавање  на спорот  со  Грција  врз 
принципот на незагрозување на националниот идентитет; 
3.НПАА (точно идентификувајте го приоритетот на ЕП, Поглавјето, ,секторот и темата од НПАА)

Поглавје 3: Права на основање и слобода на давање на услуги
Поглавје: 4 Слободно движење на капитал
Подрачја: Движење на капитал и исплата и Системи на исплата
Поглавје 6: Право на трговски друштва
Подрачје: Сметководство и ревизија
Поглавје: 9 финансиски услуги 
Подрачја: Банкарство и финансиски конгломерати; Инфраструктура на финансискиот пазар; Пазар на хартии од вредност и инвестициски 
услуги; и Осигурување и надомест од професионална пензиска шема; 
Поглавје 30: Надворешни односи 
Подрачје: Билатерални договори со  трети земји 
3. Стратешките приоритети и цели на Министерството за финансии : Постигнување на повисок степен на усогласеност на националното  
законодавство со законодавството на ЕУ, Пазарно ориентиран, стабилен и конкурентен финансиски сектор.

Назив на Програмата: Финансиски систем Цел  на  Програмата:  Постојана  надградба  и  усогласување  на  регулативата  од 
областа на банкарскиот систем и небанкарските институции, пазарот на капитал, 
системот  на  осигурување  и  сметководствениот  систем,  ревизијата,   платниот 
промет и игрите на среќа со законодавството на ЕУ, усогласување и парафирање 
на  договорите  за  поттикнување  и  заемна  заштита  на  инвестициите  меѓу 
Република Македонија и трети земји, согласно со приоритетите на Владата на РМ 
и создавање услови за ефикасно функционирање на финансиското работење. 

Показатели за успех на Програмата:  Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот систем 



Програмата е: (забележете го видот на Програмата)                               Х хоризонтална                                     вертикална

Потпрограми (компоненти) од Програмата :  Финансиски систем 

Резултат  1:  Хармонизирање  на  правната  рамка  со 
регулативата на ЕУ

Показател за успешност: Навремено донесување на закони и подзаконски акти и 
нивно спроведување.

Резултат  2:  Спроведување на законска  регулатива од 
областа на финансискиот  систем

Показател  за  успешност:  Навремено  извршување  на  надлежностите  на 
Министерството  за  финансии  кои  произлегуваат  од  Законската  регулатива  од 
областа на финансиското работење.

Резултат  3:  Водење  постапки  за  усогласување  и 
парафирање на Договорите за поттикнување и заемна 
заштита на инвестициите меѓу Република Македонија и 
останатите држави

Показател  за  успешност:  Потпишување  на  нови  Договори  за  поттикнување  и 
заемна  заштита  на  инвестициите  меѓу  Република  Македонија  и  останатите 
држави.

  



ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА 

2.3.                                                           А: Оправданост и дизајн на Програмата

Образложение: Програмата Финансиска контрола   произлегува од:
1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2014 година  -  Интеграција во НАТО и ЕУ 
врз основа на сите реформи и критериуми ни решавање на спорот со Грција врз принципот на незагрозување на националниот идентитет  и 
продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото.
2. НПАА (точно идентификувајте го приоритетот на ЕП, Поглавјето, ,секторот и темата од НПАА)

Поглавје: 32. Финансиска контрола 
3.  Стратешките  приоритети  и  цели на  Министерството  за  финансии:  Силна поддршка на борбата против организираниот криминал, 
корупцијата и перењето пари, со создавање на  поголеми структури во функција на владеењето на правото.

Назив  на  Програмата:   Внатрешна  контрола  и 
ревизија 

Цел на Програмата:  Одржување на долгорочниот фискален интегритет на јавниот 
сектор,  намалување  на  случаите  на   неправилности,  злоупотреба  и  корупција  и 
зајакнување и развој на системот на јавната внатрешна контрола.

Показатели за успех на Програмата:  Зголемен број на основани единици за внатрешна ревизија на централно и локално ниво, зголемен 
број  на  внатрешни  ревизори,  зголемен  број  на  препораки  на  внатрешна  ревизија,  зголемен  процент  на  спроведени  препораки  на  
внатрешната ревизија, зголемен број на основани единици за финансиски прашања, зголемен број на назначени раководители на  единици 
за финансиски прашања, кадровсо екипирање на истите и зголемен број на назначени лица кои известуваат за неправилности, сомнежи за  
измама или корупција .

Програмата е: (забележете го видот на Програмата)                              х хоризонтална                                     вертикална

Потпрограми (компоненти) од Програмата : Внатрешна контрола и ревизија

Потпрограма 1: Јавна внатрешна финансиска контрола Показател  за  успешност: Зајакнување  на  системот  за  јавна  внатрешна 
финансиска контрола. 

Потпрограма 2:  Внатрешна ревизија Показател за успешност: Извршени ревизии согласно годишните планови за 
внатрешна ревизија во Министерството за финансии



ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ

2.4                                                             А: Оправданост и дизајн на Програмата

Образложение: Програмата Имотно правни работи произлегува од:
1.  Стратешкиот  приоритет  на  Владата  на  РМ  содржан  во  Одлуката  за  стратешки  приоритети  за  201 4 година  -  зголемување  на 
економскиот  раст  и  конкурентноста  на  трајна  основа,  повисока  стапка  на  вработеност,  пораст  на  животниот  стандард  и  квалитет  на 
живеење.
2.НПАА
     Поглавје: 3.06 Економски критериуми
3.  Стратешките  приоритети  и  цели  на  Министерството  за  финансии:  Обезбедување  на  одржлив  економски  раст,  зголемување  на  
вработеноста и подобрување на животниот стандард 

Назив на Програмата: Имотно правни работи Цел  на  Програмата:  Забрзана  динамика  на  процесот  на  приватизација  на 
градежното  земјиште  во  државна  сопственост  и  на  постапките  на 
експропијација 

Показатели за успех на Програмата: Зголемен број на завршени постапки 

Програмата е: (забележете го видот на Програмата)                               х   хоризонтална                                        вертикална

Потпрограми (компоненти) од Програмата : Имотно правни работи 
Потпрограма 1: Процес на приватизација на градежно 
земјиште во приватна сопственост

Показател за успешност: Зголемен број на завршени предмети

Потпрограма 2: Процес на експропријација  Показател за успешност: Зголемен број на завршени предмети

Потпрограма  3:   Имплементација  на  Законот  за 
користење на располагање со стварите на државните 
органи

Показател за успешност:  Тековно давање мислења во врска со спроведување на 
Законот 



ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ

2.5.                                                            А: Оправданост и дизајн на Програмата

Образложение: Програмата Државен девизен инспекторат произлегува од:
1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2014 година – Интеграција во НАТО и ЕУ, 
врз  основа  на  остварување  на  сите  реформи  и  критериуми  и  решавање  на  спорот  со  Грција  врз  принципот  на  незагрозување  на  
националниот идентитет и продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото.
2.НПАА
      Поглавје: 3.09
3.  Стратешките  приоритети  и  цели  на  Министерството  за  финансии:  Силна поддршка на борбата против организираниот криминал,  
корупцијата и перењето пари, со создавање на на поголеми структури во функција на владеењето на правото.

Назив на Програмата: Државен девизен инспекторат  Цел на Програмата: Вршење на постојан   надзор врз правилната примена на 
прописите  од  областа  на  девизното  работење,  трговијата  со  странство  и 
услугата “Брз трансвер на пари“

Показатели за успех на Програмата: Намален број на случаи на кршење на Законот  

Програмата е: (забележете го видот на Програмата)                                     хоризонтална                                    х       вертикална

Потпрограми (компоненти) од Програмата : Државен девизен инспекторат   

Потпрограма 1: Девизна контрола и инспекција Показател за успешност: Зголемен број на извршени инспекциски  контроли



           4. Принципи на правична застапеност 

2014
очекувано влијание

При новите вработувања ќе се применува 
принципот на правична застапеност на 

заедниците

2015
очекувано влијание

При новите вработувања ќе се применува 
принципот на правична застапеност на 

заедниците

2016
очекувано влијание

При новите вработувања ќе се применува 
принципот на правична застапеност на 

заедници

5. Развивање на заедничките функции

2014
планирани мерки

2015
планирани мерки

2016
планирани мерки

Заедничките функции се континуирани процеси кои се однесуваат на целото министерство и се одвиваат согласно утврдените методологии 
и временски интервали во текот на целиот тригодишен период.         

Развивање политики
  Министерство за финансии е насочено кон развивање на политики за успешно управување со јавните финансии, насочени кон 

повисок економски раст и подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните.

Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот
Предлагање  на  приоритетни  цели  што  треба  да  бидат  содржани  во  Одлуката  за  утврдување  на  стратешките  приоритети  на  
Владата на Република Македонија.
Организирање и координација на  процесот за подготовка на  Стратешкиот план,  негово поврзување со буџетските средства и 
обезбедување на усогласеност на планот со организациските единици.
Следење на реализацијата на мерките и активностите содржани во Стратешкиот план.
Објавување на стратешкиот план на Web Страницата на Министерството за финансии. 
Подготовка на Информација за остварените резултати во функција на реализација на стратешките приоритети на Владата на  



Република Македонија.

  Извршување на Буџетот и управување со средства
Подготвување на буџетско барање на министерството.
Следење на извршувањето на буџетот на министерството.
Подготовка на годишен финансиски план и квартални финансиски планови  за трошење на буџетските средства.
Координација на процесот на подготовка, измена и дополнувања на буџетот на министерството.
Следење на интерни процедури за работа во насока на јакнење на одговорноста за успешно остварување на задачите и правилно 
евидентирање на финансиските трансакции.
Финансиско управување и континуиран мониторинг на средствата.
Одобрување на исплатите на средствата од буџетот на министерството преку систем на контрола на повеќе нивоа.
Подготвување на Годишен финансиски извештај, согласно одредбите за воспоставување и развој на финансиско управување и 
контрола.
Подготовка на интерни акти, правилници, упатства, оперативни инструкции за процесите од надлежност на Секторот за 
финансиски прашања кои претходно не се опфатени или за кои постои потреба од годишно ревидирање.
Учество на вработените во соодветни обуки од областа на сметководствено-финансиското и буџетското работење.
Подготовка и спроведување на Годишни планови за јавни набавки согласно со одобрените годишни буџети

 Управување со човечки ресурси
Подготовка  и  следење  на  реализација  на  Годишната  програма  за  обука  на  државните  службеници  во  Министерството  за 
финансии.
Подготовка  и  доставување  на  полугодишни  извештаи  за  спроведени  специјализирани  обуки  за  државните  службеници  до 
Министерство за информатичко општество и администрација.
Координирање на процесот на оценување на државните службеници преку одржување на консултации и давање на инструкции на 
оценувачите во функција на законито и транспарентно спроведување на постапката за оценување и соодветно известување за 
спроведеното оценување до Министерство за информатичко општество и администрација.
Постапување по барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и подготовка на Годишен Извештај.
Изготвување на мислења по законите, колективните договори, подзаконските акти и други прописи.
Спроведување на постапки за вработување во Министерството за финансии.
Давање на совети на комисии и други работни тела од областа на трудово-правните односи и други правни работи.
Изготвување на општите и поединечните акти за правата, обврските и одговорностите на вработените. 



 Управување со информациски технологии
Воспоставување и одржување на безбедносни процедури.
Одржување и безбедност на информатичката опрема и апликациите.
Обука за вработените.
Континуирана  надградба  на  информатичката  инфраструктура  и  стручна  и  логистичка  поддршка  за  вработените  во 
министерството.

 Внатрешна ревизија
Подготовка на тригодишен Стратешки план за внатрешна ревизија
Подготовка на Годишен план за внатрешна ревизија.
Ревизии според планот.
Подготовка на Годишен извештај за извршените ревизии и активностите на внатрешната ревизија.
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