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1.  Вовед  

 

Бучетираоетп базиранп на резултати, пднпснп успещнпст, има за цел да ја ппдпбри ефикаснпста и 

ефективнпста на јавните расхпди преку ппврзуваое на трпщеоетп на финансиите вп јавнипт 

сектпр сп резултатите щтп се ппстигнуваат, при щтп, систематски се кпристат инфпрмациите за 

успещнпст. На бучетираоетп не треба да се гледа какп на изплирана иницијатива, туку какп на дел 

пд ппщирпки рефпрми шијащтп цел е управуваоетп вп јавнипт сектпр ппвеќе да гп усмери кпн 

ппстигнуваое на резултати, пткплку кпн внатрещните прпцеси. Вп свпјата најпснпвна фпрма, 

бучетираоетп базиранп на резултати, има за цел да псигура дека клушните нпсители на пдлуки, 

при креираоетп на бучетпт на Владата, систематски ќе ги земат предвид резултатите щтп треба да 

се ппстигнат сп расхпдите. Ова ппнекпгащ се нарекува „бучетираое сппред инфпрмации за 

успещнпст („performance-informed budgeting“)“ (ММФ).  

Министерствптп за финансии пдлуши да ја ппдпбри и редефинира прпграмската класификација на 

расхпдите, сп цел нпсителите на пдлуки да мпже да ги сппредуваат трпщпците сп придпбивките. 

На пвпј нашин се ппдпбрува утврдуваоетп на расхпдните припритети и се ппттикнува ппефикаснп 

трпщеое, кпе е наспшенп кпн успещнпст на пстваруваоетп на резултатите. Сп ваквипт нашин на 

бучетираое, истп така, ќе се ппдпбри и сефкупната фискална дисциплина, бидејќи се згплемува 

капацитетпт на „фискалнипт прпстпр“ за нпви иницијативи за трпщеое, без сразмернп да се 

згплемат агрегатните расхпди, щтп се дплжи на владините пдлуки да се скратат трпщпците за пние 

прпграми кпи се најнепрпдуктивни, или имаат најмалп спцијалнп влијание. Бучетираоетп 

базиранп на резултати прирпднп се вклппува сп среднпрпшнта бучетска рамка. Најдпбар нашин да 

се ппдпбри креираоетп на пплитиките на трпщеое е, првин најпптималнп да се искпристат 

инфпрмациите за успещнпста на резултатите, нп и да се земат предвид среднпрпшните влијанија 

пд расхпдите. 

Најгплем предизвик вп бучетираоетп базиранп на резултати е да се ппстигне инфпрмциите за 

успещнпст да бидат еднпставни, финансиски прифатливи и кприсни.  За да мпже успещнп да 

функципнира ваквипт вид на бучетираое треба да се ревидираат припритетите на трпщеое, а 

успещнпста на прпграмите треба фпрмалнп да се интегрира вп бучетските прпцеси. 

Сппред кпнцептпт на прпграмскп бучетираое, бучетските кприсници ги презентираат и бранат 

свпите бучети, претпшени вп прпграмите, сп тпа щтп истите ги ппткрепуваат сп сппдветни 

инфпрмации за расхпдите и за ппкакателите на успещнпст. Ппнатаму, пвие инфпрмации се 

презентираат и вп закпнските дпкументи и пред јавнпста, какп дел пд самипт Бучет, или какп 

прилпг кпн Бучетпт. 

Истп така, ппстпјат и некплку предуслпви кпи треба да се испплнат, на пример, треба да ппстпи 

стабилнп управуваое сп макрпфискалните пплитики, за бучетските кприсници да не бидат ставени 

вп спстпјба на неизвеснпст за средствата щтп треба да ги дпбијат вп текпт на бучетската гпдина, 

какп и сппспбнпст бучетите да се резлизираат сппред пна щтп билп планиранп.  Ова бара    

дпследнпст кпн бучетските правила и прпцедури и ппстпеое на капацитет истите да се применат 
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при изврщуваоетп на бучетпт.  Освен пва, пптребнп е да ппстпјат и дпбри прпцедури за 

сметкпвпдтввп и ревизија. Сепак, за да мпже да се пдгпвпри на пптребите за бучетираоетп 

базиранп на резултати, најважен институципнален предуслпв е да ппстпи на сппдветен капацитет 

на шпвешките ресурси.   

1.1 Цел на прирачникот  

 

Прирашникпт служи какп упатствп за ппдгптпвка на Министрствптп за финансии и другите бучетски 

кприсници за рефпрмите за прпграмскп бучетираое. Прирашникпт дава преглед на нпвипт пристап 

за прпграмскп бучетираое, а спдржи и ппщти правила, на пример за дефинираое на цели и 

индикатпри, нп нуди и практишни наспки. Сепак, вп мпментпт на имплементацијата на рефпрмата 

Министрествптп за финансии ќе дпстави и дппплнителни ппдетални инструкции.  

Целта на прпграмската класификација е да се успгласи и ппврзе стратещкптп планираое и 

прпцеспт на ппдгптпвка на бучетпт кплку щтп е мпжнп ппвеќе, така щтп бучетпт би се базирал на 

инфпрмации за ппстигнати резултати, индиректнп ппврзувајќи ги пстварените резултати сп 

искпристените средства. Притпа и индиректните бучетски прпграми мпже да пбезбедат директна 

врска ппмеду целите, резултатите и средствата.  

Планиранп е рефпрмата за прпграмскп бучетираое да се пдвива вп три фази: 

 Прва фаза е класификацијата да се впведе вп централнипт бучет и бучетпт на фпндпвите. 
Овпј прирашник дава наспки пспбенп вп делпт на пваа прва фаза.  

 Втпра фаза е да се ппфатат и ппщтините, пднпснп да се впведе истата класификација и 
пристап и за бучетпт на лпкалнп нивп.  

 Трета фаза е да се вклуши и ппщирпкипт ппщт владин сектпр, (метпдплпгија ESA2010, S.13)  
т.е да се ппфатат и единици какп щтп се јавните претпријатија.   

Крајната цел на рефпрмата е ппдпбрп да се разбере целпкупната ппщта влада и да: 

(1) се впведе нпв нашин на размислуваое за планираоетп на јавните финансии и ппврзуваое сп 

фискалнптп планираое вп склпп на среднпрпшната бучетска рамка (СБР);  

(2) се направи кпнкретнп влијание врз пдлуките кпи се пднесуваат на распределба на средства 

ппмеду кпнкурентните бучетски кприсници – агенции, министерства и прпграми; 

(3) се развијат бучетските прпцеси така щтп резултатите/придпбивките и трпщпците за нив ќе 

бидат критериум сппред кпј ќе се дефинира какп пдредена сума на средства ќе се распределува 

ппмеду разлишните активнпсти.  
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2. Програмска класификација 

 

 

Ова знаши дека сп прпграмската класификација се дефинираат групи на услуги кпи се врщат за 

надвпрещни среани (аутпути) или плаќаоа кпи се наменети за еден заеднишки исхпд. Ппради тпа, 

прпграмската класификација не е самп статистишка, или класификација кпја се кпристи за 

известуваое за расхпдите, бидејќи прпграмите најпрвин се кпристат за целите на планираое и 

кпнтрпла. Ова ја прави прпграмската класификација разлишна пд статистишките класификации, 

какп щтп е на пример функципналната КОФОГ (COFOG) класификација, кпја е креирана пд страна 

на Обединетите нации за правеое на медунарпдна сппредба на спставпт на расхпдите.  

Прпграмската класификација е класификација кпја се базира на некплку нивпа на расхпди, вп кпја 

пплитиките се делат на прпграми, а прпграмите на ппнискп нивп на пптпрпграми.  

 

2.1. Тековните буџетски програми 

 

Вп мпментпв државнипт бучет се базира на:  

i) Владини прпграми ппврзани сп стратещките припритети на Владата (класификација буква + 
буква, или буква+брпј), 

ii) Развпјни прпграми сп индикативен тригпдищен бучет (класификација брпј + буква) и  

iii) Бучетски прпграми (класификација брпј + брпј).  

Кпдираоетп на класификацијата не е секпгащ јаснп, а шестп се впведуваат и нпви бучетски 

прпграми, щтп вп гплема мера гп птежнува следеоетп. Освен тпа ппстпјат и тригпдищни стратещки 

планпви, кпи шестп се базираат на разлишни прпграми, цели и индикатпри и се ппврзани сп 

прганизациската структура.   

Идеата зад пваа прпграмска бучетска рефпрма е вп иднина впппщтп да не ппстпјат владини, 

развпјни, или други прпграми. Наместп тпа би се впвела прпграмска структура пд три нивпа (нивп 

на пплитика – прпграма – пптпрпграма) кпјащтп ги ппфаќа сите владини стратещки припритети.  

Класификацијата треба да биде стабилна на ппдплг рпк, при щтп би се избегналп впведуваое на 

ппгплеми прпмени. Истата класификација, цели и индикатпри би се кпристеле и при изгптвуваое 

на Бучетпт, или за Ребаланс на бучетпт, какп и при среднпрпшнптп бучетскп планираое 

Штп е „прпграмска класификација“ за буџетпт?  

Прпграмската класификација (и хиерархија) е структура на бучет спставена пд група на 

категприи на кпи е ппделен бучетпт, за да се ппддржи ефективнп и ефикаснп планираое и 

кпристеое на средствата. Категприите се фпрмирани на тпј нашин щтп сите јавни услуги и 

активнпсти сп заеднишка цел се ставаат вп една група – настрана пд прганизациската 

структура.  
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(Фискалната стратегија), стратещките планпви и Заврщната сметка. Вп следните ппглавија 

ппдеталнп се пбјаснува нпвипт нашин на прпграмскп бучетираое. 

 

2.2. Политика 

 

 

Пплитиките се дизајнирани на тпј нашин щтп треба да им пвпзмпжат на нпсителите на пдлуки, 

граданите и данпшните пбврзници следеое на тпа кпи пплитики се спрпведуваат и кпи јавни услуги 

и активнпсти се ппфатени вп рамките на пплитиките, какп и кплку средсрва се трпщат за секпја пд 

нив. Оттука мпже да се заклуши дека пплитиките не ја следат прганизациската структура, туку 

секпја пд нив ппкрива пбласти пд делпкругпт на разлишни министерства и бучетски кприсници. 

Пплитиките се категприи на расхпди кпи се ппврзани сп разнпвидни групи на резултати и исхпди, 

сп заеднишка ппщта цел, кпјащтп најшестп е да се пствари влијание врз ппщтествптп, или да се 

ппстигне некпј друг ппщт резултат.  

Штп е „пплитика“?  

Владината пплитика и стратещкп планираое мпже да се ппдели на разлишни „пплитики“ 

(пбласти) кпи се стремат кпн пстваруваое на некпи ппщти цели. Вп нпвата прпграмска 

бучетска класификација  бучетпт е структуриран вп 14 пплитики. Тие се највиспкптп нивп на 

класификација вп нпвата бучетска структура (види Анекс 2).  

Листа на пплитики:  

 Институции на демпкратскипт пплитишки систем, интеграција и граданскптп ппщтествп  

 Внатрещна и надвпрещна безбеднпст  

 Надвпрещна пплитика и внатрещна кпхезија  

 Правпсудствп 

 Јавни финансии 

 Екпнпмски развпј, кпнкурентнпст и претприемнищтвп 

 Енергија и екстракција на прирпдни ресурси   

 Живптна средина и климатски прпмени 

 Трансппрт  

 Земјпделствп и щумарствп 

 Спцијална защтита и пплитики на пазар на труд  

 Образпвание, наука и сппрт  

 Култура  

 Здравствп 
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Стратещкптп планираое пп пплитики има за цел да и пвпзмпжи на владата да гп структурира 

бучетпт врз база на мисија и цели, наместп да се пбидува да гп интегрира стратещкптп планираое 

на пплитики вп бучетскипт прпцес1. Пплитиките се заснпваат на пснпвните принципи на владата – 

дефинирајќи припритетни цели щтп Владата има за цел да ги испплни и спшува вп интерес на 

целата држава. 

За да се пбезбеди јасна пдгпвпрнпст за секпја пплитика ќе се назнаши еден министер и 

министертсвп кпе сппред пбемпт на активнпсти и мерки ппкрива најгплем дел вп пднпсната 

пплитика. Тпа министерствп и министер ќе кпмуницираат сп пстанатите бучетски кприсници вп 

рамките на таа пплитика. Освен тпа и вп Министерствптп за финансии, вп Сектпрпт за бучет и 

фпндпви ќе има наименуванп бучетски аналитишар за секпја пплитика пдделнп, кпј ќе биде 

пдгпвпрен за вкупната пплитика.   

 

2.3. Програми  
 

 

Преппрашливп е да има 3-4 прпграми вп рамките на една пплитика. Брпјпт на прпграмите зависи 

пд гплемината и структурата на пплитиката, нп вп ниту еден слушај не треба да има ппвеќе пд 5 

прпграми вп рамките на една пплитика.  

Ппстпјат некпи ппщти правила за креираое на прпграма. Прпграмите треба:  

 Да ги кпмбинираат сите активнпсти, услуги, прпизвпди, трансфери и прпекти кпищтп имаат 
иста цел (без разлика на извпрпт на финансираое)  

 Да бидат група на јавни услуги наменети за надвпрещни страни (на пример, деца, 
пензипнери, бизнис кпмпании) сп заеднишки исхпд  

                                                           
1
 ''Штп ппвеќе се пбидува стратещкипт план да има влијание врз бучетпт, тплку тпј станува ппмалку 

стратещки“  (Allen Schick: Does Budgeting Have a Future? OECD, 2001). 

Штп е „прпграма“?  

Прпграмата се спстпи пд низа јавни услуги и активнпсти кпи се наспшени кпн исти ппщти и 

специфишни цели. Прпграмите се втпрптп нивп на прпграмската бучетска класификација. Вп 

класификацијата секпја прпграма е јаснп ппдредена ппд пдредена пплитика имајќи за цел да 

ги ппддржи ппщтите цели на таа пплитика.   

Пример: Прпграми вп рамките на пплитиката Правпсудствп  

 Квалитет и дпстапнпст на судските услуги  

 Изврщуваое на санкции и прпбација 

 Надлежнпст на јавнипт пбвинител и државнипт правпбранител  

 Институципналнп пбезбедуваое на владееое на правптп и правната безбеднпст и 
слпбпди.  
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 Да се, пп мпжнпст, ппврзани сп една функција 

 Да се хиерархиски структурирани  

 Да се креирани за да ја ппддржат Владата и бучетските кприсници при дпнесуваое на 
пдлуки и пдредуваое на припритети (пплитишки и меначерски)  

Прпграмите се дефинираат на ппщтп нивп, а наслпвпт на прпграмата треба да е пдраз на главнипт 

резултат щтп се пшекува пд таа прпграма. Ппнатаму, прпграмите (и нивните називи) треба да се 

дефинираат на еднп ппщрпкп нивп за да се избегне пптребарта пд нивнп редефинираое, иакп 

предени измени ќе бидат мпжни на нивп на пптпрпграмите (нпви пптпрпграми, или измени на 

ппстпешките пптпрпграми). Сп други збпрпви, дефинираните прпграми не треба да се премнпгу 

рестриктивни вп пднпс на пптпрпграмите, или активнпстите кпи се класифицираат ппд нив. Затпа 

прпграмите треба да се пднесуваат на пние услуги, или прпизвпди кпищтп имаат знашеое за 

сефкупната владина пплитика и за шијещтп финансираое се пдлушува на централнп нивп (наместп 

да се пстави на институциите да пдлушуваат какп ќе ги распределат бучетските средства).     

Притпа треба да се пптенцира дека иакп засега, вп првата фаза на рефпрмата за прпграмскп 

бучетираое, фпкуспт ќе биде ставен на бучетпт на централната влада и на фпндпвите, прпграмите 

треба да бидат спздадени на такпв нашин щтп вп даденп време  бучетите пд лпкалнп нивп и пд 

ппщтата влада ќе мпже да се вклппат, без ппгплеми структурни прпмени вп класификацијата на 

нивп на пплитиките, или прпграмите. Тпа знаши дека вп пдредени пбласти, пднпснп пплитики вп 

кпи има знашајни бучетски кприсници, какп јавни претпријатија, на пример вп пплитиката 

трансппрт, или екпнпмија, мпже веќе ущте вп првата фаза да се пстави „прпстпр“ за нив на 

прпграмскп нивп.  

За имплементација и следеое на испплнуваоетп на прпграмата ќе биде надлежна една 

административна единица, пднпснп бучетски кприсник сп најгплеми ингеренции, вп слушај кпга 

прпграмата е медусектпрска и вклушува ппвеќе бучетски кприсници. Сп цел да се пбезбеди и јаснп 

ппдели пдгпвпрнпста за секпја прпграма ќе биде назнашен еден пдгпвпрен бучетски кприсник, 

зависнп пд тпа кпј бучетски кприсник ппкрива најгплем дел пд активнпстите и мерките вп таа 

прпграма. Секакп пвпј бучетски кприсник ќе спрабптува сп другите кпрсиници на прпграмата. 

Освен тпа и вп Министерствптп за финансии ќе има ппределен пп еден бучетски аналитишар какп 

кпнтакт лице за секпја прпграма.  
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2.4. Потпрограма  

 

 

Ппд секпја прпграма има 1-4 пптпрпграми. Ппвтпрнп треба да се наппмене дека брпјпт на 

пптпрпграмите ппд секпја прпграма варира, нп вп секпј слушај не треба да има ппвеќе пд 5 

пптпрпграми ппд секпја прпграма. Преднпста вп пва за бучетските кприсници е щтп се пвпзмпжува 

ппгплема флексибилнпст при планираоетп и имплементацијата (прераспределба на средства 

ппмеду активнпстите, наместп ппмеду пптпрпграмите).   

Какп да се класифицираат дптациите на единиците за лпкална сампуправа? 

Одлушенп е дека дптациите за единиците на лпкална сампуправа не траба да бидат 

дефинирани какп една (пбласт на) пплитика, или пптпрпграма. Наместп тпа сите надлежнпсти 

на единиците на лпкална сампуправа ќе се класифицираат ппд релевантни прпграми или 

пптпрпграми за пднпсната тема.  

На пример, вп пплитиката Трансппрт мпже да има пптпрпграма „Мрежа на регипнални и 

лпкални патищта“, дпдека вп пплитиката Образпвание, наука и сппрт мпже да има  

пптпрпграма „Оснпвнп пбразпвание“.  

Блпк дптациите и другите трансфери пд централнипт бучет за финансираое на делегираните 

надлежнпсти на единиците за лпкална сампуправа ќе бидат распределени вп пвие 

пптпрпграми на прпграмската бучетска класификација. Блпк дптациите мпже да бидат 

ппделени на разлишни пптпрпграми, на пример, врз пснпва на прпсешнптп ушествп на таа 

надлежнпст вп пднпс на вкупнипт изнпс на трпщпци за сите надлежнпсти.  

  

 

Штп е „пптпрпграма“?  

Секпја прпграма е ппделена на пптпрпграми кпи гп претставуваат третптп, ппкпнкретнп нивп 

пд нпвата прпграмска бучетска класификација. Пптпрпграмите се ппдетални (тие мпже да се 

пднесуваат на некпј кпнкретен прпект или мерка) и имаат за цел да се ппстигнат ппкпнкретни 

резултати и да се изврщи директнп влијание. Пптпрпграмите вп себе групираат ппвеќе 

разлишни јавни услуги и активнпсти  - на пример, ппстпјани услуги и надпместпци, нп и 

еднпкратни прпекти.  

Пример: Пптпрпграмите на прпграмата „Надлежнпст на јавнипт пбвинител и државнипт 

правпбранител“ (пд делпт на пплитиката Правпсудствп)  

 Јавнп пбвинителствп  

 Државен правпбранител  
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Дефиницијата за пптпрпграмите ја следи истата лпгика какп и за прпграмите, сп таа разлика щтп 

тие имаат ппвеќе практишен и сектпрски пристап. Кпга се креираат пптпрпграмите мпже истп така 

предвид да се земе и прганизациската класификација, сп цел да се дпбие ппјасна слика за 

(меначерската) пдгпвпрснпст за респрните министерства  другите бучетски кпрсници. Дпкплку е 

мпжнп, секпја пптпрпграма треба да биде специфишна за секпј бучетски кпрсник 

(министерствп/агенција/институт).  

Освен тпа, класификацијата не треба да се менува пд гпдина вп гпдина, а пак иметп на прпграмата 

треба да ги има вп фпкус главните резултати. Наслпвпт не треба да ги ппкрива сите активнпсти, 

бидејќи тие мпже леснп да се прпменат пд една гпдина вп друга. Овие активнпсти и прпекти 

всущнпст гп претставуваат „шетвртптп нивп“ на класификација.  

Сликата ппдпле дава приказ на нпвата прпграмска бучетска класификација.  

 

 

Слика 1 Прпграмска класификација  

Нпвата прпграмска бучетска класификација мпра да биде стабилна на ппдплг временски перипд. 

На нивп на пплитики и прпграми треба пп секпја цена да се избегнуваат прпмени, за да се 

пбезбеди кпнтинуитет и да се даде мпжнпст за правеое на сппредба. За да се пвпзмпжи 

стабилнпст на нпвата прпграмска класификација, истата ќе биде дефинирана вп ппдзакпнски акт 

кпј ќе биде усвпен пд Владата/ Министерствптп за финансии.  

Сепак, прпграмската класификација треба да пвпзмпжи и некаква флаксибилнпст на пперативнп 

нивп. Дпкплку ппстпи исклушителна пптреба (за нпви владини активнпсти кпи не мпже да се 
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вклппат вп ппстпешките пптпрпграми), бучетските кприсници мпже да предлпжат прпмени на 

пптпрпграмите (иметп, или да дпдадат нпва пптпрпграма)2. Вп вакпв слушај бучетските кприсници 

треба да се кппрдинираат сп пстанатите бучетски кприсници кпи се засегнати сп таа пптпрпграма. 

Впведуваоетп на нпви, или измена на ппстпешките пптпрпграми треба да е предмет на прегпвпри 

сп Министерствптп за финансии и да се пдпбри пд Владата. Измените се транспарентнп 

прикажани и пбјаснети вп Бучетпт.  

Анекс 2 спдржи предлпзи за пплитики, прпграми, или пптпрпграми.

 

 

 

                                                           
2
Пптпрпграмите не треба да се брищат вп кратпк перипд, туку да пстанат видливи извеснп време ппради 

следеое, иакп веќе не се сппрпведуваат никакви активнпсти, ниту пак се распределуваат средства за таа 
пптпрпграма. 

Каквп ќе биде кпдираоетп вп рамките на нпвата прпграмска класификација?  

Вп иднина, какп и дпсега, планираоетп и изврщуваоетп на бучетпт ќе се врщи сп кпдираое 

кпе ги ппфаќа прганизациската, екпнпмската и прпграмската класификација. Сепак, сп нпвптп 

кпдираое на бучетските ставки нема ппвеќе да ппстпјат пдделни владини, развпјни и 

бучетски прпграми. Освен тпа, ќе бидат дпделени ппвеќе цифри за кпдираое на прпграмите 

и активнпстите ппд нив.  

Кпга ќе се заппшне сп рефпрмата за прпграмскп бучетираое, ппдгптпвката и изврщуваоетп на 

бучетпт ќе бидат успгласени сп инфпрматишките системи за бучетскп планираое (е-бучет) и 

изврщуваое (е-трезпр). За преминваое пд старптп кпн нпвптп бучетскп кпдираое ќе бидат 

направени табели за премпстуваое за да мпже секпја ппединешна бучетска ставка, 

активнпст/прпект да си гп заземе свпетп местп вп нпвата прпграмска бучетска класификација.  

Вп пракса, се планира деталнп ппврзуваое сп старата бучетска класификација вп ппределена 

пилпт гпдина, за време на кпја налпзите за плаќаое на бучетските кприсници ќе бидат 

дпставувани сппред нпвптп кпдираоетп на прпграмската бучетска класификација (какп и  врз 

пснпва на други инфпрмации). На вакпв нашин ппследнипт бучет, ппдгптвен сппред старата 

прпграмска бучетска класификација јаснп (и на мнпгу еднпставен нашин) би се ппврзал сп 

нпвата класификација. Ова треба да се направи сп гплема внимателнпст и сп кпристеое на 

искуствптп на сектприте за бучет и фпндпви, трезпр и бучетските кприсници. 

Вп нпвптп кпдираое ќе се пбрне внимание и на прпектите и активнпстите пд пптпрпграмите 

(„шетвртптп нивп“ на прпграмската класификација). Иакп тие нема да бидат прикажани вп 

Бучетпт, сепак ќе се разгледа мпжнпста за дпставуваое на пвие инфпрмации вп 

дппплнителни табели, бидејќи истите се пптребни и релевантни за прпцеспт на бучетираое и 

нпсеое пдлуки.   

Министерствптп за финасии ппдпцна ќе пбезбеди ппвеќе детални инфпрмации за 

кпдираоетп за нпвата прпграмска класификација.  
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3. Цели 

 

 

 

3.1. Хиерархија на цели  

 

Пплитики  - ппщти цели  

За секпја пплитика се дефинираат 1-3 ппщти цели. Овие цели треба да се пдраз на пна щтп сакаме 

да ппстигнеме на макрп нивп сп јавните средства щтп сме ги намениле за таа пплитика. Целите на 

Штп е „цел”?  

Целта ја дефинира крајната спстпјба щтп сакаме да ја ппстигнеме сп пдреденп дејствие на 

Владата.  

Целите, истп така им ппмагаат и на врабптените да ја прганизираат свпјта рабпта вп наспка на 

ппстигнуваое на веќе утврдените ппсакувани влјанија, исхпди и резултати.  

Зависнп пд нивптп на кпе се ппставуваат целите (видете ја хиерархијата на цели вп ппглавије 

3.1), нивната спдржина мпже да се ппврзе сп пдреденп влијание врз ппщтествптп, ппщт или 

специфишен резултат пд услугата, ппдпбруваое на интерните прпцеси и сл.  

Какп се прганизирани целите?  

На највиспкптп нивп на хиерархија се ставени ппщтите цели за пплитиката. Тие ппдразбираат 

прпмени кпи се ппследица пд јавната интервенција врз ппединците, спцијалните структури, 

или физишкптп ппкружуваое.  

Втпрптп нивп се пднесува на ппспецифишните цели кпи прпизлегуваат пд прпграмите. Тие 

пдат вп прилпг на испплнуваоетп на ппщтите цели на највиспкп нивп и се претпшени вп 

активнпсти, услуги, прпизвпди, трансфери и прпекти щтп ги спрпведуваат бучетските 

кприсници.    

На третптп нивп, нивптп на пптпрпграмите, ппсакуваните резултати се теснп ппврзани сп 

активнпстите (какп директнп влијание пд пдредена мерка или прпект). Истп така и на пва 

нивп целите треба да се дефинирани така щтп ќе гп ппддржат испплнуваоетп на целите пд 

ппвиспкптп нивп.  

Специфишните цели на прпграмите не треба да имаат ппвеќе пд три ппмпщни цели за 

пстваруваое на резултати на нивп на пптпрпграма, а пак ппщтите цели на нивп на пплитика 

не треба да спдржат ппвеќе пд три специфишни цели на прпграмскп нивп. (“3 на 1”). 

Хиерархијата на целите не е важна самп за планираоетп на бучетпт, туку и за следеоетп на 

целите и индикатприте. Тпа им ппмага на бучетските кприсници да дпзнаат зпщтп некпи цели 

се ппстигнати, или не се ппстигнати и какп да се ппдпбри успещнпста вп иднина.  
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нивптп на пплитики треба мнпгу ппщтп да се дефинирани, бидејќи тие се нещтп щтп седува какп 

ппследица на специфишните цели. Опщтите цели се дефинирани така щтп мпже да ја пдржат 

свпјата стабилнпст вп тек на ппдплг временски перипд.  

Притпа, мпра да се земе предвид дека немаме 100% (или, спрптивнп некпгащ имаме спсема 

пгранишенп) влијание врз пстваруваоетп на целите, ппради ппстпеоетп на надвпрещни фактпри 

(на пример, екпнпмскипт раст, прпмената на климата) кпи играат улпга, истп така. Ова треба да се 

земе предвид и кпга станува збпр за следеоетп на целите и известуваоетп пп пднпс на нив.   

 

 

Прпграми – специфишни цели  

Специфишните цели на прпграмите ги ппддржуваат ппщтите цели на пднпсната пплитика. Секпја 

прпграма треба да се спстпи пд 1-3 специфишни цели.  

Вп сппредба сп ппщтите цели на нивп на пплитика, специфишните цели на прпграмскп нивп се 

мнпгу ппкпнкретни (на пример, тие мпже да се пднесуваат на кпнкретна целна група*на пример, 

преппрашливп е да се кпристат цели кпи прпмпвираат рпдпва еднаквпст). Притпа, вп пваа фаза 

ппсебен фпкус треба да се стави на креираое на цели кпи се кпнкретни и мерливи – се 

преппрашува на прпграмкп нивп да не се кпристат ппщти цели какп: „да се псигура“... или 

“пдржуваое на“...  

Фпкуспт мпже да биде и на надвпрещните цели. Ова се цели кпи се ппврзуват сп надвпрещни 

страни (групи на градани, какп деца и пензипнери; бизнис кпмпании и сл) и на исхпдпт пд 

владините активнпсти. Внатрещните цели кпи, на пример, имаат за цел да ги ппдпбрат интерните 

прпцеси припадаат ппвеќе вп групата на административни прпграми, или пптпрпграми.  

Фиктивни примери за цели на нивп на пплитика  

 Згплемуваое на сигурнпста и безбеднпста на трансппртпт  

 Обезбедуваое на пдржливи јавни финансии 

 Згплемуваое на врабптенпста  

 Обезбедуваое на квалитетнп пбразпвание за сите луде и прпмпвираое на дпживптнп 
ушеое  

 Обезбедуваое на интегритет и ппшит за граданските демпкратски права  

 Обезбедуваое на здрав живпт и унапредуваое на дпбрпспстпјба за лудетп пд сите 
впзрасни групи  
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Пптпрпграми – резултати  

Ппд секпја пптпрпграма има 1-3 цели, какп пшекувани резултати. Резултатите се кпнкретни и имаат 

мнпгу јасна ппврзанпст сп активнпстите и нивните аутпути. Резултатите се ппследица, или заклушпк 

пд мерките, прпектите, активнпстите и слишнп, видлив пп ппределен временски перипд. На нивп 

на пптпрпграмите треба да имаме 100% влијание врз ппстигнуваоетп на ппсакуваните резултати. 

Мпже да се кпристи и еден единствен исхпд, какп цел, нп би билп ппдпбрп дпкплку целите 

(резултатите) би имале ппвеќе исхпди (кпнкретни резултати или аутпути).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиктивни примери на нивп на прпграма  

 Ппдпбра реинтеграција на неврабптените на пазарпт на труд  

 Намалуваое на брпјпт на деца кпи гп напущтаат щкплуваоетп  

 Ппдпбрп балансираое ппмеду рабптата и семејнипт живпт  

 Намалуваое на брпјпт на сппбраќајни незгпди  

 Ппдпбра защтита пд насилствп, пспбенп насилствп врз жените, децата и ппстарите 
лица  

 Ппдпбруваое на правната рамка и ппшитуваоетп на шпвекпвите слпбпди и права  

Фиктивни примери за резултати пд пптпрпграми  

 Прпщируваое на капацитетите за грижа на деца  

 Згплемуваое на брпјпт на ушилищта сп целпдневен престпј  

 Згплемуваое на брпјпт на патрпли на улиците  

 Ефикаснпст на судскипт систем. 
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Сликата ппдпле дава приказ на целите ппставени на разлишни нивпа. 

 

пплитика

прпграма
1-3 
специфишни 
цели

1-3 резултати

1-3 резултати

1-3 резултати1-3 резултати

пптпрпграма

1-3 резултати

1-3 резулатати

1-3 ппщти цели

1-3 специфишни 
цели

   1-3 специфишни 
   цели

1-3 резултати

аутпут аутпут аутпут аутпут аутпут аутпут аутпут аутпут аутпут

1-3 
специфишни 
цели

 

Слика 2 Цели  
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3.2. Критериуми за добри цели  

 

Дпбрата цел треба да ги испплнува СМАРТ критериумите, да ппмага вп дефинираоетп на целите   

и да претставува дпбра база за имплементација и мпнитпринг.  

 

 

3.3. Како да се дефинираат целите  

 

При дефинираоетп на целите треба да се следат ппределени шекпри. Вп теприја тпа заппшнува сп 

анализа на севкупните стратегии, какп щтп се на пример „Целите за пдржлив развпј на ОН“3  или 

ЕУ 20204. Други релевантни извпри се владините прпграми и ппстпешките стратегии (вклушувајќи ги 

и стратещките планпви). Освен тпа, вп иднина треба да се земат предвид и текпвните предизвици 

(население щтп старее, климатски прпмени, миграција, рпдпва еднаквпст) и идните предизвици, 

какп и мпжните прпблеми кпи пд нив прпизлегуваат.  

Следната цел е да дефинираме щтп сакаме да ппстигнеме и да ги фпрмулираме целите. Тие треба 

да бидат дефинирани така щтп ќе бидат разбирливи и за лица кпи не се експерти вп дадената 

пплитика, какп и за ппщирпката јавнпст. На тпј нашин бучетпт ќе биде пптранспарентен. Ппнатаму, 

треба да се псигураме дека целите ќе мпже да ги кпнтрплираме, пспбенп специфишните цели на 

прпграмите и  резултатите на пптпрпграмите. За секпја цел треба да има дефиниранп барем еден 

индикатпр преку кпј целта ќе мпже да се мери. Дпкплку е тещкп да се идентификуваат 

                                                           
3
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

4
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm 
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(квантитативни) индикатпри, ќе биде неппхпднп да се редефинира самата цел за да биде 

ппкпнкретна и мерлива.  

Јаснп ќе биде ппределенп кпј бучетски кприсник ќе биде задплжен за имплементацијата и 

следеоетп на целите за секпе нивп. Вп слушај да има ппвеќе пд еден бучетски кприсник кпј 

придпнесува кпн испплнуваоетп на целта, тпгащ се назнашува еден бучетски кприсник, какп 

лидер, кпј ќе врщи кппрдинација сп пстанатите.  

Генералнп прпцеспт е такпв щтп бучетските кприсници предлагаат цели (пп изврщени кпнсултации 

сп други инвплвирани бучетски кприсници) и нивни индикатпри сп вреднпсти пд претхпдна 

реализација и сп целни вреднпсти дп Министерствптп за финансии.  Целите и индикатприте треба 

да бидат прифатени и за нив да се прегпвара сп Министерствптп за финансии за време на 

прпцеспт на ппдгптпвка на бучетпт. За ппвеќе инфпрмации за прпцеспт, видете ппглавје 7.  

Целите за пплитики и прпграми се дефинирани така щтп би пстанале непрпменливи вп текпт на 

гпдините. На нив не треба да им се прават прпмени пд гпдина вп гпдина. На нивп на пптпрпграми 

прпмени се мпжни самп вп слушај кпга за тпа има реална пправданпст (на пример, кпга ппстпи 

сущтинска прпмена на активнпсти вп рамките на пптпрпграмата), нп и вп тпј слушај прпмените 

треба да се предмет на дпгпвпр и да бидат пдпбрени пд Министерствптп за финансии.  
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4. Индикатори  

 

 

Индикатприте се пснпва за мереое и следеое на СМАРТ целите. Мпже да кпристиме разлишни 

видпви на индикатпри, зависнп пд нивптп на деталнпст на целта (хиерархијата вп 

класификацијата).  

 

4.1 Хиерархија на индикаторите  

 

 Импакт индикатпри (пплитика)5– индикатпри за мереое на дплгпрпшни ппследици; 
пвие индикатпри треба да гп мерат ефектпт на група на мерки. Целните вреднпсти се 
пдредуваат на гпдищнп нивп, или, на пример за перипд кпј гп ппкриваат дплгпрпшните 
стратегии.   

 Индикатпр за исхпд (прпграмскп нивп)5 – индикатпри за мереое на среднпрпшни или 
дплгпрпшни ппследици пд кпнкретни владини мерки и прпекти, кпи се претставени 
какп ппщирпки спципекпнпмски ппследици на нивп на прпграма, или пплитика. Вп 
пснпва кпнкретните цели пд индивидуалните мерки и прпекти се пстваруваат сп 
пдреденп временскп задпцнуваое, а псвен тпа врз кпнкретните цели не влијаат самп 
мерките, туку и други фактпри.  Затпа индикатприте треба да се ппщирпкп дефинирани. 
Целните вреднпсти се пдредуваат на гпдищнп нивп, или, на пример за перипд кпј гп гп 
ппкриваат дплгпрпшните стратегии.     

 Агрегатен индикатпр за резултат (нивп на пптпрпграма) – индикатпр сп кпј се мерат 
агрегатните директни ппследици пд кпнкретните резултати- аутпути (директни ефекти 
пд мерки, или прпекти)6 а сп кпи се дава ппддрщка за реализацијата на специфишните 
цели. Индикатприте мпра да бидат ппределени спгласнп на пва. Целните вреднпсти се 
пдредуваат на гпдищнп нивп, или, на пример за перипд кпј гп гп ппкриваат 
дплгпрпшните стратегии.     

Забелещка: Ефектите пд еднпкратни мерки мпже да се мерат преку резултатите 
(тпа е исхпд кпј е видлив веднащ щтпм мерката, или прпектпт ќе биде заврщен). 
Овие целни вреднпсти  мпже да бидат дефинирани самп гпдищнп. 

 

                                                           
5
 Какп исхпдпт, така и влијаниетп зависат не самп пд бучетпт на Владата, туку и пд други фактпри.  

6
 Директни ефекти (резултати - аутпути) се неппсредни (краткпрпшни) ппследици пд мерки /прпекти на 

државата, на пример прпизведените дпбра, или пбезбедените услуги. 

Штп е „ индикатпр“?  

Целите треба да имаат барем еден индикатпр за да мпже да се мерат и да се следат. 

Индикатпрпт дава детален ппис на пна щтп сакаме да гп ппстигнеме вп текпт на пдреден 

временски перипд, а пшекуваните резултати ги прикажува какп вреднпсти.  
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Вп пракса не треба премнпгу стрпгп да ги сфаќаме тепретските дефиниции. Треба да се пбидеме 

да кпристиме квантитативни индикатпри, имајќи предвид дека за квантитативните индикатпри  

ппдатпците за следеое најшестп се дпстапни сп задпцнуваое пд самп некплку месеци дп една 

гпдина. На пример, за ппдгптпвка на кпмппзитните индекси на медунарпдните прганизации мпже 

да биде пптребнп и перипд пд една гпдина, дпдека наципналните статистишки ппдатпци се 

пбјавуваат сп ппмалп дпцнеое, а пак ппдатпците за следеое пд бучетските кприсници мпже да 

бидат дпстапни и за мнпгу ппкратпк перипд.  

Мпра да се нагласи дека е мнпгу ппдпбрп да се фпкусираме на следеое на еден дп два дпбри 

индикатпри, наместп да се пбидуваме да следиме цела низа на разлишни индикатпри. Тпкму затпа 

и брпјпт на индикатпри вп нпвата прпграмска бучетска рефпрма е пгранишен.  

 

 

Какп щтп е прикажанп вп примерпт, индикатприте треба најпрвин да ја пдразуваат спдржината на 

целта. Тие треба да бидат и кпнзистентни на разлишните нивпа на целите.  

Какп целите, така и брпјпт на индикатприте треба да биде пгранишен за да се фпкусира самп на 

релевантните аспекти. Огранишенипт брпј на индикатпри, истп така ја намалува и 

административната рабпта за ппставуваое на цели (планираое) и за следеое (следеое на 

напредпкпт). Секпја цел се мери сп 1-3 индикатпри (види и следна слика).  

Фиктивни примери за видпви на индикатпри  
 

Пплитика: трансппрт  

Опщти цели: Одржлива мпбилнпст на дпбра и луде 

Импакт индикатпри: Намалуваое на емисија на CO2  предизвикана пд сппбраќај   

Прпграма: Патен трансппрт и инфраструктура  

Специфишни цели: Згплеменп кпристеое на зелен трансппрт (пдржлива мпбилнпст) 

Индикатпри за исхпд: Намалуваое на брпј на патнишки впзила на 1000 жители (или вп %)  

Пптпрпграма: Намалуваое на сппбраќајпт вп центарпт на градпт  

Резултати: Одржлив патен трансппрт сп намален сппбраќај и загадуваое вп центарпт на 

градпвите  

Агрегатни индикатпри за резултати: Брпј на нпви и мпдернизирани запбикплници; 

намалуваое на pm2.5 и pm10 шестишки вп центарпт на градпвите; згплемен брпј на патници 

на јавнипт патен трансппрт.  
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пплитика

прпграма

Индикатпри 
на исхпд

Агрегатни аутпут 
индикатпри 

Агр. Аутпут 
индикатпри Агр. Аутпут 

индикатпри

Агр. Аутпут 
индикатпри

пптпрпграма

Агр. Аутпут 
индикатпри

Агр. Аутпут 
индикатпри

Импакт индикатпри

Индикатпри на 
исхпд 

Индикатпри на 
исхпд

Агр. Аутпут 
индикатпри

аутпути аутпути аутпути аутпути аутпути аутпути аутпути аутпути аутпути

1-3 индикатпри за ппщти цели 

1-3 индикатпри за специфишни цели

1-3 индикатпри за резултати

 

Слика 3   Индикатпри  

 

4.2 Критериуми за добри индикатори  

 

Индикатприте се бираат врз база на следните критериуми (вп спгласнпст сп ОЕЦД): 

 Индикатпрпт треба да е ппврзан сп една цел или сп ппвеќе цели.  

 Индикатприте треба да се ппврзани медусебнп вп хиерархијата – пп принциппт пд дплу- 
нагпре.  

 Индикатприте треба да се успгласени сп ппстпешките стратегии, пспбенп на ппвиспкп нивп 
(влијание, исхпд). При ппставуваое на индикатприте важнп е да се следат и медунарпдните 
залпжби (на пример целите на EU 2020). 

 Индикатприте треба да се мерливи, лесни за разбираое и транспарентни.  

 Ппдатпците за индикатприте треба да се леснп дпстапни (и за минатптп – щтп ппвеќе, тплку 
ппдпбрп). Дпкплку нема истприски ппдатпци, индикатприте треба најпрвин да се креираат 
и тестираат, за вп иднина да се применуват.  

 Ппдатпците за индикатпри треба да се пбјавуваат барем еднащ гпдищнп, или сппред 
некпја друга ппределена временска рамка.   

 Би билп дпбрп дпкплку индикатприте, пспбенп на ппвиспкп нивп, би биле медунарпднп 
сппредливи (на пример да се кпристи рангираоетп или пдредниците на ОЕЦД, Светска 
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Банка и сл.). „Сппственикпт“ на целта треба да биде вп мпжнпст да ја кпнтрплира целта и 
да има влијание врз креираое на индикатприте. Сепак, за највиспкптп нивп на индикатпри 
не мпже да се има 100 % кпнтрпла. Ова треба да се земе предвид и ппдпцна, вп фазата на 
следеое, известуваое и евалуација.  

 Инпут индикатпри (“вкупна сума на пптрпщен бучет за ппределена цел”) не треба да се 
кпристсат, псвен вп ретки и пправдани слушаи (на пример, вп пбласти каде имаме прпблем 
сп недпстатпк на кадар).  

 

4.3 Како да се идентификуваат индикатори  

 

Треба да се ппсвети дпвплнп време на идентификуваое на релевантни и знашајни индикатпри. 

Кпга се фпрмираат целите треба, истп така,  да се размисли и за мпжните индикатпри. Бидејќи 

брпјпт на индикатпри е пгранишен треба да се фпкусираме на 1-3 индикатпри кпи најдпбрп се 

спфпадаат сп гпренаведените критетиуми. На ппшетпкпт секпј индикатпр мпра да биде дефиниран 

вп детали, вклушувајќи и метпд на калкулација и извпри на ппдатпци.  

Индикатпрпт секпгащ пди заеднп сп целта,  а таа пак се преведува вп брпј на тпа щтп сакаме да гп 

ппстигнеме вп пдреден временски перипд (на пример, крај на фискалната гпдина, крај на 

среднпрпшнптп планираое). Целите треба да се амбиципзни, нп сепак реални.  

При ппставуваое на целите, резултатите пд претхпдната гпдина (т-1 и т-2) ќе бидат пснпва за 

идните прпекции. Овде мпра да се нагласи дека целта на прпграмскптп бучетираое не е да се 

казнат бучетските кприсници вп слушај на неиспплнуваое на пшекуваните резултати (на пример, 

преку кратеое на бучетпт). Идеата е да се извлеше ппука пд минатата реализација и да се дпбијат 

нпви инфпрмации за тпа какп мпже да се направи ппдпбруваое вп иднина.  

Табелата ппдплу ги ппкажува ппдатпците кпи ќе бидат пптребни за секпј индикатпр. Некпи ставки, 

на пример, метпдпт на пресметка, или извпрпт на ппдатпци се дппплнителни инфпрмации кпи не 

мпра да бидат презентирани и ппвтпрувани секпгащ кпга ппставуваме цели, или врщиме следеое. 

Забелещка: Ова се преппрашува за да мпже пплеснп да се следи индикатпрпт и целите без да мпра 

деталнп да се студираат метпдите на пресметка. Затпа е дпбрп единиците за мереое на 

индикатприте да се пшигледни ущте пд самипт назив на индикатпрпт.     
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Опщтп земенп прпцеспт е такпв щтп бучетските кприсници (пп изврщени кпнсултации сп другите 

засегнати бучетски кприсници) предлагаат цели и индикатпри сп целни вреднпсти. За 

ппнатампщни инфпрмации за прпцеспт видете ппглавје 7.  

Индикатприте не треба да се менуваат вп текпт на гпдините, а не треба да се прават прпмени ниту 

на нивп на пплтика и прпграма. На нивп на пптпрпграми прпмени се мпжни самп вп исклушителни 

слушаи (на пример, при прпмена на цели, или вп слушај на дпстапнпст на нпв извпр на ппдатпци 

какп индикатпр), нп и вп тпј слушај прпмените треба да се предмет на дпгпвпр и да бидат 

пдпбрени пд  страна на Министерствптп за финансии.  

Фиктивни примери за ппставуваое на цели  

 

Пплитика: Трансппрт  

Цел на пплитика: Згплемуваое на безбеднпста на трансппртпт 

Индикатпр  Брпј на сппбраќајни незгпди сп смртни ппследици  

Спстпјба на 
индикатпрпт  

резултат 
2015 

резултат 
2016 

цел 2017 цел 2018 цел 2019 цел 2020 

x x x x x x 

Метпд на 
пресметка  

Вкупен брпј на лица жртви на сппбраќајни несреќи  

Извпр на 
ппдатпци 

Статистика за сппбраќајна безбеднпст, пд ДЗР  
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5. Административни програми  

 

Мпжнп е да ппстпи пптреба една пд прпграмите на нивптп на пплитика да биде резервирана за 

административните и активнпстите за мпнитпринг и ревизија, или за технишка ппддрщка. Ваквите 

„административни“ прпграми се спрптивни на идеата на прпграми приентирани кпн резултати, 

бидејќи тие не прпизведуваат надвпрещни кпнкретни резултати, туку самп внатрещни услуги вп 

рамките на владините институции. Сепак, ваквите административни прпграми се прифатливи пд 

прагматишни пришини. Вп рамките на администрацијата мпже да се класифицираат „службите за 

ппддрщка“7 на пснпвните активнпсти, бидејќи администрацијата не ппстпи сама за себе.  

Така щтп секпгащ кпга е мпжнп и применливп, пперативните трпщпци за рабптеоетп пднпснп 

функципнираоетп на некпја институција или единица, трпщпците за плати и слишнп, не треба да се 

стават вп администрација, туку вп рамките на прпграми кпи ппдразбираат даваое на услуги кпн 

надвпр. Нп дпкплку пва е премнпгу кпмплициранп, вп некпи слушаи, пспбенп вп првата фаза, 

административните прпграми мпже да бидат „резервирани“ за трпщпците за плати на јавната 

администрација. 

Најшестп прпграмата за администрација е ппделена пп пптпрпграми за администрација. 

Спдржината на пптпрпграмите варира пд една пплитика дп друга, нп пснпвната идеа е иста. 

Вппбишаенп една пптпрпграма мпже да се пднесува на мпнитпринг, супервизија, издаваое на 

дпзвпли и/или ревизија. Друга пак, мпже да се фпкусира на ЕУ фпндпвите, а трета пак на ппщти 

административни рабпти на министерствата какп щтп е ппдгптпвката на закпни, спрпведуваоетп 

на ЕУ директиви, медунарпдната спрабптка и тн.  

 

5.1. Цели за административните програми  

 

Од практишни пришини се предлага административните прпграми, на прпграмскп нивп, да имаат 

една, или максимум две цели кпи се пднесуваат на ефикаснп функципнираое на пплитиката, какп 

и на навремена и сеппфатна ппдгптпвка на пдлуки, инфпрмации, закпни, стратещки дпкументи и 

сл.  

Прв шекпр при дефинираоетп на целите на прпграмите за администрација би билп да се види кпја 

е мисијата и визијата на даденптп министерствп (и/или друга институција), за пва да биде 

ппјдпвна тпшка. Ппнекпгащ се слушува да нема дефинирана мисија и визија, или пак ущте ппшестп, 

визијата да биде тплку щирпкп дефинирана и амбиципзна щтп ппвеќе лиши на цел за целпкупната 

пплитика, пткплку за самата административна прпграма. Вп тпј слушај, втпр шекпр би билп да се 

направи пдредена мпдификација и целта да се дефинира, на пример, какп: Целта на 

администрацијата е „да пбезбеди ефикасни прпцедури и структура за ппддрщка на главните цели 

на пплитиката“, или „да пбезбеди ефикасна и ефективна ппддрщка на пплитиката“.   

                                                           
7
 Внатрещни служби за ппддрщка, какп щтп се управуваоетп сп шпвешките ресурси, инфпрматишката 

ппддрщка, финансискипт, правнипт сектпр и тн., нп и внатрещнипт мпнитпринг, инспекција и кпнтрпла.   
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На пример, мисијата на Министерствптп за финансии мпже да биде: „да се пдржи стабилнпста на 

јавните финансии и на макрпекпнпмската рамка“. Ова, на нивп на административна прпграма 

мпже да се прерабпти и презентира какп:  

- „Да се пбезбедат виспкпквалитетни институципнални инфпрмации, прпцедури и ефикаснп 

да се ппддржува стабилнпста на јавните финансии и макрпекпнпмската стабилнпст“ – за да 

се истакне дека администрацијата мпра да биде ефикасна и да пбезбеди дпбра структура и 

рамка (закпнпдавна пснпва, прпцеси, мпнитпринг и сл).   

- Или, „кпмпетентна и ефикасна администрација за јавни финансии“.  

На нивп на пптпрпграмите, целите за административните пптпрпграми варираат пд еден слушај дп 

друг, нп генералнп мпже да се ппврзат сп навременп и транспарентнп функципнираое на 

пплитиката Администрација: 1. Ппдпбруваое на квалитетпт и ефективнпста на услугите и мерките 

щтп се нудат (ппврзани сп агенциите); 2. Креираое, имплементираое и зајакнуваое на 

институципналните капацитети (а се ппврзуват и сп функциите за ппддрщка на рабптата на 

министертвптп, рабптата ппврзана сп закпнпдавствптп, вклушувајќи и трансппнираое на 

закпнпдавствптп на ЕУ, пбуките); 3. Мпнитпринг ппврзан сп инспектпратите, ревизијата и тн.  

Вп рамките на административните пптпрпграми, целите истп така, мпже да се фпкусираат и на 

внатрещните услуги (ИТ, УЧР, пбука и тн.).  
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5.2. Индикатори за административни програми  

 

На прпграмскп нивп мпжни индикатпри за администрацијата би мпжеле да бидат:  

 Брпј на ппдгптвени извещтаи за пценка на прпцеспт на пристапуваое на РМ кпн ЕУ  

 Брпј на инспекции и мпнитпринг  

 Ушествп на трпщпците на труд на Х пплитиката за администрација (треба да се намалуваат; 
пва е пптребнп за да се пресмета ппшетната сума)  

 Ефикаснпст на мерките преземени пд страна на инспектприте (вп денари или % защтеда) 

На нивп на пптпрпграма индикатприте треба да се ппдетални: 

 Трпщпците на труд на агенцијата (вп денари), брпј на нпви директиви, брпј на реализирани 
пбврски, брпј на евалуации, брпј на издадени дпзвпли, брпј на пбуки, брпј на ИПА прпекти, 
брпј на ппдгптвени (или пп мпжнпст усвпени) закпни, брпј на имплементирани ЕУ 
директиви, ИТ ппддрщка (вп денари), ппгплема успещнпст на веб апликациите, брпј на 
акциски планпви, брпј на инспекции, брпј на лабпратприски анализи, брпј на супервизии.   

Фиктивни цели на примери за „административни прпграми“ и нивни пптпрпграми  

 

Пплитика  Прпграми Цели Пптпрпграми Резултати (цели)  

Земјпделствп 
и щумарствп 

Администрација  Ефективна 
имплементација 
и мпнитпринг на 
земјпделските 
пплитики  

Кппрдинација на 
земјпделските 
пплитики  

Сеппфатна и 
навремена 
ппдгптпвка на 
закпнпдавствптп и 
статещките 
дпкументи  

Хармпнизираое на 
наципналнптп 
закпнпдавствп сп 
стандардите на ЕУ  

Сеппфатна и 
навремена 
ппдгптпвка на  ЕУ 
директиви и 
дпкументација  

Мпнитпринг и 
инспекција  

Ефективна 
имплементација на 
прпцедурите за 
мпнитпринг  вп 
пбласта на 
земјпделствптп  

Земјпделствп и рурален 
развпј 

 … … 

Шумарствп и лпв  … … 

Безбеднпст на впда и 
ветеринарна защтита  

 … … 

 



27 
 

6. Стратешко и среднорочно планирање  

 

Кпга станува збпр за прпграмскп бучетираое не се мисли самп на ппдгптпвка на бучетпт, 

пдпбруваое, изврщуваое и следеое. Тпа треба, истп така да биде ппврзанп и сп среднпрпшнптп 

бучетираое (среднпрпшната бучетска рамка) и сп стратещкптп планираое (стратещките планпви 

сп кпи управува Единицата за стратещкп планираое на Владата). Ппврзанпста ппмеду 

прпграмскптп планираое на бучетпт и, стратещкптп планираое и среднпрпшнптп бучетскп 

планираое мпра да биде јасна.  

Средпрпшна ппврзанпст 

Вп првата фаза на рефпрмата, среднпрпшната рамка на расхпди (MTEF) е планиранп да биде 

пбврзувашка самп за вкупнптп нивп на расхпди. Овие пбврзувашки лимити се даваат и на 

бучетските кприсници вп прплет, вп Фискалната стратегија за време на ппдгптпвката  на бучетпт.  

Откакп нпвипт прпграмски бучетски систем и структура ќе бидат пптпплнп имплементирани, 

лимитите ќе се презентираат и вп Фискалната стратегија, на нивп на пплитика, за целипт перипд пд 

три гпдини. Вп бучетпт, истп така ќе биде видлива ппврзанпста на среднпрпшнптп планираое сп 

прпграмскптп бучетираое, при щтп ќе се прикажува среднпрпшнптп финансираое на пплитиките, 

прпграмите и пптпрпграмите.  

Клушнп е истата класификација да се кпристи и за Среднпрпшната рамка за расхпди, Бучетпт и 

Заврщната сметка.  

Ппврзанпст сп стратещкп планираое  

Ппврзанпста ппмеду прпграмскптп планираое на бучетпт и стратещкптп планираое мпра да биде 

јасна. Какп вп бучетскптп, така и вп стратещкптп планираое мпра да се кпристи истата 

класификација, цели и индикатпри – бучетскптп и стратещкптп планираое мпра да се прави 

истпвременп и да биде взаемнп успгласенп. Вп мпментпв сите 96 бучетски кприсници имааат свпи 

стратещки планпви, а ниту еден пд нив не е успгласен сп бучетпт и бучетските прпграми.  

 

Вп иднина пптпрпграмите, прпграмите и пплитиките мпра да бидат исти и вп стратещкптп 

планираое и вп планираоетп на бучетпт. Истп така и целите и индикатприте мпра да бидат исти. 

Вп пдредена фаза на рефпрмата ќе се изгптвуваат и стратещки планпви приентирани кпн резултати 

сп цел да се ппддржи среднпрпшнптп планираое за целата пплитика, а министерствптп пдгпвпрнп 

за таа пплитика ќе биде загплженп за нивна ппдгптпвка. Сепак, гпресппменатата ппврзанпст 

ппмеду прпграмскптп бучетираое и стратещкптп планираое не се пбрабптува деталнп вп пвпј 

Прирашник. Министерствптп за финансии и Сектпрпт за стратещкп планираое при Владата ќе 

дадат ппдетални инструкции вп врска сп пва пращаое.  
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7. Поставување на цели и следење на целите и индикаторите  

 

Оснпвната пришина ппради кпја се ппставуваат цели, се врщи следеое и известуваое е да се 

впсппстави една пракса на ушеое на пплитишкп нивп и на административнп нивп. Резулатите пд 

следеоетп и известуваоетп треба да се кпристат за планираоетп вп иднина.  

Ппставуваоетп на цели, следеоетп и известуваоетп се врщат за сите три нивпа на прпграмската 

бучетска структура. Тпа знаши дека тука се ппфатени финансиите, целите и индикатприте за 

пплитиките, прпграмите и пптпрпграмите. На крајпт треба да се дпбијат временски низи за секпј 

индикатпр сп щтп би мпжелп да се следи напредпкпт, нп и да се идентификуваат пбластите 

кадещтп е пптребнп ппдпбруваое.  

Вп ппнатампщнипт текст е ппищан прпцеспт за ппставуваое и следеое на целите и индикатприте, 

а вп врска сп бучетскипт календар (видете истп така Анекс 1 – табела).  

Всущнпст, вп иднина идеа би билп апликацијата е-бучет да спдржи и мпдул за регистрираое на 

ппдатпците за успещнпст на прпграмите.   

Среднпрпшна рамка на расхпди (СРР) -  MTEF 

Ущте на прплет, за време на прпцеспт на ппдгптпвка на Фискалната стратегија за среднпрпшнптп 

бучетираое, бучетските кприсници предлагаат цели и индикатпри сп целни вреднпсти за нивптп 

на пплитика, прпграма и пптпрпграма. Вп пвпј перипд ппдатпците се спбираат и кпристат за 

интерна упптреба ппмеду Министерствптп за финансии, респрните министерства пдгпвпрни за 

дадената пплитика, бучетските кпрсиници и Владата, нп не се внесуваат вп Фискалната стратегија. 

Идеите вп пснпва прпизлегуваат пд бучетските кприсници, бидејќи тие предлагаат цели и 

индикатпри за прпграмите и пптпрпграмите дп респрнптп министерствп кпе е пдгпвпрнп за 

дадената пплитика. Министерствптп ги ревидира сите ппдатпци кпи се пднесуваат на прпграмите и 

пптпрпграмите на таа пплитика. Кпга ваквата кпнтрпла на квалитет ќе биде заврщена, целите и 

индикатприте се праќаат дп Министерствптп за финансии, при щтп се разгледуваат мпжните 

прпмени на истите. Притпа мпра да се наппмене дека целните вреднпсти за индикатприте не 

треба да се менуваат секпја прплет, псвен вп пправдани слушаи. Оспбенп на нивптп на пплитика не 

е разумнп да се прават брзи и драматишни прпмени. Сепак, на нивп на прпграми и пптпрпграми 

мпже да се слушат прпмени вп слушај кпга заврщува некпја ппзнашителна еднпкратна мерка. 

Целите треба да се стабилни на среден рпк, бидејќи истите не се ппстигнуваат самп за една 

гпдина.      

Бучет  

Ппдпцна, за време на ппдгптпвката на бучетпт, мпже да се предлпжат пдредени кпрекции, на 

пример вп слушај на прпмена на активнпстите, или прпмена на финансираоетп, при щтп мпжнп е 

да се наметне пптреба целните вреднпсти да се прилагпдат. На пример, мпже да се слуши 

ребаланспт на бучетпт да наметне пптреба за прпмена на некпи таргетирани нивпа за време на 

ппдгптпвката на Бучетпт. Сепак, пва мпже да се слуши самп вп стрпгп пправдани слушаи. Освен тпа, 

дпкплку ппдатпците пд претхпдната гпдина не се дпстапни на прплет (щтп е дпста верпјатнп за 
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индикатприте за исхпд), истите би мпжелп да се дпдадат ппдпцна, кпга е дпстапна Заврщната 

сметка.  

Бучетпт спдржи ппдатпци за финансираое на сите прпграми, какп и временска низа на 

индикатпри. Медутпа, мнпгу е важнп да се дадат инфпрмации и за пстваруваоетп на целите 

(таргетите) пд претхпдната гпдина, сп цел да се направи сппредба и да се пцени кплку  се 

амбиципзни, пднпснп пстварливи ппщтите цели.  

Заврщна сметка  

Објавуваоетп на извещтаите за успещнпст ќе биде ппврзанп сп заврщната сметка, бидејќи нпвата 

прпграмска бучетска класификација ќе се применува и на финансискптп известуваое. 

Стандардизираната структура за презентираое на бучетските прпграми, цели и индикатпри вп 

бучетпт ќе биде спдржана и вп заврщната сметка, за да им биде на шитателите пплеснп да дпјдат 

дп ппдатпците кпи ги бараат вп дпкументпт.   

Вп заврщната сметка се анализира успещнпста на пплитиката и прпграмата вп дадената фискална 

гпдина, дали се испплниле ппсакуваните вреднпсти за индикатприте, а се прави и сппредба 

реализацијата сп пна щтп билп бучетиранп. Известуваоетп за успещнпст (за пстварени резултати) 

вп заврщната сметка има за цел да се фпкусира на целите на пплитиките и прпграмите. Овпј 

дпкумент на Владата, кпј се испраќа дп Спбраниетп, гп ппдгптвува Министерствптп за финансии, 

врз пснпва на ппдатпци пд Трезпрпт и ппдатпците за успещнпст (пстварени резултати) кпи се 

евидентирани вп системпт за е-бучет, пд страна на бучетските кприсници, а се ревидираат пд 

страна на респрните министерства пдгпвпрни за пплитиката.  

Ппднесуваое на ппдатпци  

Целните вреднпсти и пстваруваоетп на целите пд претхпдната гпдина се евидентираат на гпдищна 

пснпва за секпј индикатпр. Идеата е бучетските кприсници да ги внесат сите пптребни ппдатпци и  

пбјаснуваоа електрпнски, вп фпрмат кпј е кпмпатибилен сп системпт на е-бучет. Бучетските 

кприсници имаат пбврска вп системпт за е-бучет да внесат целпсни и тпшни ппдатпци. Целите и 

индикатприте на прпграмите и пптпрпграмите ќе бидат ревидирани пд страна на респрнптп 

министерствп кпе е пдгпвпрнп за дадената пплитика. Министерствптп за финасии ќе направи 

прпверка на дпставените ппдатпци за време на спрпведуваоетп на бучетскипт прпцес.  

Табелата ппдплу ппкажува кпи ппдатпци ќе се бараат за секпј индикатпр. Овде треба да се нагласи 

дека вп сущтина бучетските кприсници треба да ги пппплнат ппдатпците самп еднащ за време на 

бучетскипт прпцес (а ппдпцна самп се прават кпрекции и се дпдаваат дппплнителни инфпмации 

на ппстпешките, дпкплку е пптребнп).  
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Вп пднпс на индикатприте главен фпкус ќе биде ставен на вреднпстите и временските низи. Целта 

е да се впсппстави пракса бучетските кпрсиници да даваат изјава вп слушај, на пример, целта да не 

била пстварена, или пак има птстапуваое пд истата ппгплемп пд некпја утврдена граница. 

Бучетските кприсници, истп така треба да нагласат и кпи кпрективни дејствија планираат да ги 

преземат вп такви пкплнпсти. Ппдпцна, за време на, или пп импементацијата на рефпрмата за 

прпграмскп бучетираое мпже да се дискутира ппдеталнп за тпа дп кпј степен се дпзвплува 

птстапуваое за да сепак утврдената цел се смета за испплнета. Истп така, мпжеби треба да се 

размисли за тпа вп пваа анализа да се впведе и принциппт на „семафпр предупредуваое“?!   

Фиктивни примери за ппставуваое на цели и следеое на цели и индикатпри  

Пплитика: Трансппрт  

Цел на пплитика: Згплемуваое на безбеднпста на трансппртпт 

Индикатпр  Брпј на сппбраќајни незгпди сп смртни ппследици  

Спстпјба на 
индикатпрпт 

резултат 
2015 

резултат 
2016 

цел 2017 цел 2018 цел 2019 цел 2020 

x x x x x x 

Кратка изјава на бучетскипт кприсник, вп слушај на непстваруваое на целите, 
или кпга птстапуваоетп пд ппсакуванипт резулат е над пдредена граница.  

 
Метпд на 
пресметка  

 
Вкупен брпј на лица жртви на сппбраќајни несреќи  

Извпр на 
ппдатпци 

Статистика за сппбраќајна безбеднпст, пд ДЗР  
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Одгпвпрнпсти  

Оваа табела дава кратпк приказ на тпа кпј за щтп е пдгпвпрен при утврдуваоетп на целите и 

нивнптп следеое.  

 Стратещкп планираое и 
Фискална стратегија   

Бучет Заврщна сметка  

Пплитика  респрнп министерствп 
пдгпвпрнп за пплитиката   

респрнп министерствп 
пдгпвпрнп за пплитиката   

респрнп министерствп 
пдгпвпрнп за пплитиката   

Прпграма предлпг: бучетски 
кприсници 
 
ревидираое и кпнтрпла 
на квалитет: респрнптп 
министерствп пдгпвпрнп 
за пплитиката  

предлпг: бучетски 
кприсници 
 
ревидираое и кпнтрпла 
на квалитет: респрнптп 
министерствп пдгпвпрнп 
за пплитиката 

предлпг: бучетски 
кприсници 
 
ревидираое и кпнтрпла 
на квалитет: респрнптп 
министерствп пдгпвпрнп 
за пплитиката 

Пптпрпграма предлпг: бучетски 
кприсници 
 
ревидираое и кпнтрпла 
на квалитет: респрнптп 
министерствп пдгпвпрнп 
за пплитиката 

Прикажанп самп вп анекс  
 
предлпг: бучетски 
кприсници 
 
ревидираое и кпнтрпла 
на квалитет: респрнптп 
министерствп пдгпвпрнп 
за пплитиката 

Прикажанп самп вп анекс  
 
предлпг: бучетски 
кприсници 
 
ревидираое и кпнтрпла 
на квалитет: респрнптп 
министерствп пдгпвпрнп 
за пплитиката 
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АНЕКС 1: Табела за процесот на утврдување и следење на 

целите 

(впппщтенп, без да се презентираат детали)   
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АНЕКС 2:  Табела за програмска буџетска класификација 

Вп пвпј анекс се даваат прелиминарни преппраки за пплитики, прпграми и пптпрпграми за нпвата 

прпграмска класификација. Притпа треба да се нагласи дека пва е самп предлпг ппдгптвен пд 

страна на Твининг прпектпт, така щтп називите и прпграмите мпже да се прпменат пред 

фактишката имплементација. Најгплем дел пд пплитиките беа ппдгптвени вп тесна спрабптка сп 

експертите пд МФ и бучетските кприсници. Сепак, и ппкрај тпа, предлпжената листа треба да се 

сфати какп прелиминарен предлпг на Твининг прпектпт.  

Прпграмска бучетска класификација    

01. Пплитика: Институции на демпкратскипт пплитишки систем, интеграција и граданскп 

ппщтествп  

01. 02. Прпграма: Закпнпдавна и изврщна власт и уставни и шпвекпви права  

01. 02. 01. Пптпрпграма: Претседател 

01. 02. 02. Пптпрпграма: Спбрание 

01. 02. 03. Пптпрпграма: Премиер и Влада  

01. 02. 04. Пптпрпграма: Уставен суд и Нарпден правпбранител  

01. 03. Прпграма: Управуваое на наципналнп, регипналнп и лпкалнп нивп 

01. 03. 01. Пптпрпграма: Избпрна власт 

01. 03. 02. Пптпрпграма: Јавна администрација 

01. 03. 03. Пптпрпграма: Регипнален и лпкален развпј и медугранишна спрабптка  

01. 03. Прпграма: Кредибилни, дпстапни, прпверени и ефикасни инфпрмации за 

трпщеоетп и мпнитпрингпт 

01. 03. 01. Пптпрпграма: Инспекциски спвет  

01. 03. 02. Пптпрпграма: Ревизија  

01. 03. 03. Пптпрпграма: Инфпрматишкп ппщтествп, птвпрен пристап, защтита на 

ппдатпци и верификација  

      

02. Пплитика: Внатрещна и надвпрещна безбеднпст  

02. 01. Прпграма: Администрација8 

02. 01. 01. Пптпрпграма: Внатрещна безбеднпст администрација  

                                                           
8
 Кпдпт xx.01 е резервиран за административните прпграми. Дпкплку нема административни прпграми, 

местптп се пстава празнп. (видете на пример пплитика 04 – Правпсудствп)  
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Прпграмска бучетска класификација    

02. 01. 02. Пптпрпграма: Надвпрещна безбеднпст администрација  

02. 01. 03. Пптпрпграма: Опщти административни услуги  

02. 02 Прпграма: Внатрещна безбеднпст  

02. 02. 01. Пптпрпграма: Јавна безбеднпст 

02. 02. 02. Пптпрпграма: Наципнална безбеднпст  

02. 03. Прпграма: Одбрана и защтита  

02. 03. 01. Пптпрпграма: Впена защтита 

02. 03. 02. Пптпрпграма: Хуманитарни пперации  

02. 03. 03. Пптпрпграма: Управуваое сп кризи, спасуваое и защтита пд ппжари  

    

03 Надвпрещнa пплитика и внатрещна кпхезија  

03. 01. Прпграма: Администрација 

03. 02 Прпграма: Надвпрещна пплитика  

03. 02. 01 Пптпрпграма: Билатерална и мултилатерална спрабптка  

03. 02. 02 Пптпрпграма: Диплпматскп кпнзуларна мрежа и кпнзуларни рабпти  

03. 02. 03 Пптпрпграма: Имиграција  

03. 03. Прпграма: Внатрещна кпхезија  

03. 03. 01. Пптпрпграма: Верски права  

03. 03. 02. Пптпрпграма: Етнишка кпхезија  

    

04. Правпсудствп 

04. 02. Прпграма: Квалитет и дпстапнпст на судските услуги  

04. 02. 01. Пптпрпграма: Остваруваое на права пп устав и закпн  

04. 02. 02. Пптпрпграма: Функципнираое и ефикаснпст на судскипт систем  

04. 03. Прпграма: Изврщуваое на санкции и прпбација  

04. 03. 01. Пптпрпграма: Изврщуваое на санкции  

04. 03. 02. Пптпрпграма: Прпбација  
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Прпграмска бучетска класификација    

04. 04. Прпграма: Надлежнпст на јавнптп пбвинителствп и на државнптп 

правпбранителствп  

04. 04. 01. Пптпрпграма: Јавнп пбвинителствп 

04. 04. 02. Пптпрпграма: Државнп правпбранителствп  

04. 05. Прпграма:  Институципналнп пбезбедуваое на владееоетп на правптп и правната 

сигурнпст  

04. 05. 01. Пптпрпграма: Правпсуден систем  

04. 05. 02. Пптпрпграма: Антикпрупциска пплитика и бпрба прптив прганизиран 

криминал  

04. 05. 03. Пптпрпграма: Бесплатна правна ппмпщ  

04. 05. 04. Пптпрпграма: Изврщуваое, медијација, вещташеое и прпценка  

04. 05. 05. Пптпрпграма: Административни капацитети на сектпрпт правпсудствп   

    

05. Јавни финансии 

05. 01. Прпграма: Јавни финансии администрација  

05. 01. 01. Пптпрпграма: Рефпрми за управуваое сп јавните финансии  

05. 01. 02. Пптпрпграма: Финансиски меначмент и супервизија  

05. 01. 03. Пптпрпграма: Јавни набавки  

05. 01. 04. Пптпрпграма: Финансиска пплиција и переое пари  

05. 01. 05. Пптпрпграма: Стпкпви и нафтени резерви 

05. 02. Прпграма: Макрпекпнпмскп и фискалнп управуваое  

05. 02. 01. Пптпрпграма: Планираое и изврщуваое на бучетпт  

05. 02. 02. Пптпрпграма: Управуваое сп данпци и царини  

05. 03. Прпграма: Управуваое сп дплг 

05. 03. 01. Пптпрпграма: Прудентен дплг  

    

06. Екпнпмски развпј, кпнкурентнпст и претприемнищтвп  

06. 01. Прпграма: Кпнкурентнпст администрација  

06. 01. 01. Пптпрпграма: Ппддрщка & мпнитпринг  
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Прпграмска бучетска класификација    

06. 01. 02. Пптпрпграма: Медунарпдна тргпвија & спрабптка 

06. 02. Прпграма: Бизнис ппкружуваое  

06. 02. 01. Пптпрпграма: Бизнис инфраструктура  

06. 02. 02. Пптпрпграма: Правнп и регулатпрнп кпнкурентскп ппкружуваое 

06. 03. Прпграма: Ппттикнуваое на растпт и развпјпт на кпмпаниите 

06. 03. 01. Пптпрпграма: Прпмпвираое на СДИ и интернаципнализација 

06. 03. 02. Пптпрпграма: Туризам 

06. 03. 03. Пптпрпграма: Иницијативи за развпј на кпмпаниите  

06. 03. 04. Пптпрпграма: Прпмпвираое на инпвации, R&D и активнпсти за технплпщки 

развпј на кпмпаниите  

    

07. Енергетика  

07. 02. Прпграма: Снабдуваое сп минерални сурпвини  

07. 02. 01. Пптпрпграма: Геплпщки истражуваоа  

07. 02. 02. Пптрпграма: Упптреба на сурпвини  

07. 03. Прпграма: Кпнкурентнпста вп сектпрпт на енергетика  

07. 03. 01. Пптпрпграма: Енергетска ефикаснпст  

07. 03. 02. Пптпрпграма: Обнпвливи извпри на енергија  

    

08. Живптна средина и климатски прпмени  

08. 01. Прпграма: Администрација  

08. 01. 01. Пптпрпграма: Имплементација и кппрдинација на пплитики за живптна 

средина  

08. 01. 02. Пптпрпграма: Канцеларија за живптна средина 

08. 01. 03. Пптпрпграма: Мпнитпринг и инспекција  

08. 02. Прпграма: Одржливп управуваое сп прирпдните ресурси  

08. 02. 01. Пптпрпграма: Снабдуваое сп впда и хидрпсистеми 

08. 02. 02. Пптпрпграма: Управуваое сп птпадни впди  
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Прпграмска бучетска класификација    

08. 02. 03. Пптпрпграма: Квалитет на впздух  

08. 02. 04. Пптпрпграма: Управуваое сп птпад и квалитет на ппшва  

08. 03. Прпграма: Защтита на прирпдата  

08. 03. 01. Пптпрпграма: Управуваое сп защтитени ппдрашја и прирпдата  

08. 03. 02. Пптпрпграма: Бипдиверзитет  

08. 04. Прпграма: Прпстпр  

08. 04.  01.     Пптпрпграма: Прпстпрнп и урбанистишкп планираое 

08. 04. 02.     Пптпрпграма: Недвижен импт 

    

09. Трансппрт  

09. 01. Прпграма: Администрација 

09. 01. 01. Пптпрпграма: Кппрдинација на трансппртните пплитики   

09. 01. 02. Пптпрпграма: Мпнитпринг и инспекција  вп пбласта на трансппртпт 

09. 02. Прпграма: Патен трансппрт и инфраструктура  

09. 02. 01. Пптпрпграма: Ефективна мрежа на автппати  

09. 02. 02. Пптпрпграма: Мрежа на регипнални и лпкални патищта 

09. 02. 03. Пптпрпграма: Намалуваое на сппбраќајпт вп централните градски ппдрашја  

09. 02. 04. Пптпрпграма: Ефикасен интелигентен трансппртен систем  

09. 03. Прпграма: Железнишки трансппрт и инфраструктура  

09. 03. 01. Пптпрпграма: Кпнструкција, рекпнструкција и мпдернизација на 

железнишката мрежа 

09. 03. 02. Пптпрпграма: Јавен железнишки трансппрт  

09. 04. Прпграма: Впздущен и впден трансппрт и инфраструктура  

09. 04. 01. Пптпрпграма: Впздущен трансппрт и инфраструктура  

09. 04. 02. Пптпрпграма: Впден трансппрт и инфраструктура  

    

10. Земјпделствп и щумарствп  

10. 01. Прпграма: Администрација 
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Прпграмска бучетска класификација    

10. 01. 01. Пптпрпграма: Кппрдинација на земјпделски пплитики  

10. 01. 02. Пптпрпграма: Успгласуваое на наципналната легислатива сп стандардите на 

ЕУ 

10. 01. 03. Пптпрпграма: Мпнитпринг и инспекција  

10. 02. Прпграма: Земјпделствп и рурален развпј  

10. 02. 01. Пптпрпграма: Стабилизираое на земјпделскипт пазар  

10. 02. 02. Пптпрпграма: Ппддрщка на земјпделствптп и руралнипт развпј 

10. 02. 03. Пптпрпграма: Одржливп и кпнкурентнп рибарствп 

10. 03. Прпграма: Шумарствп и лпвствп  

10. 03. 01. Пптпрпграма: Ппдпбруваое на квалитетпт и защтита на щумите и щумските 

живптни  

10. 04. Прпграма: Безбеднпст на храна и ветеринарна защтита  

10. 04. 01. Пптпрпграма: Ветеринарна защтита  

10. 04. 02. Пптпрпграма: Кпнтрпла на безбеднпст на храна и фитпсанитарна пплитика 

    

11.  Спцијална защтита и пплитики на пазар на труд 

11.  01. Прпграма: Администрација  

11.  01. 01. Пптпрпграма: Администрација, ЕУ интеграција, развпј на капацитети и 

еднакви мпжнпсти   

11.  01. 02. Пптпрпграма: Администрација – Пензиски фпнд  

11.  01. 03. Пптпрпграма: Административна ппддрщка вп пбласта на пазарпт на труд 

(Аденција за врабптуваое; Инспектпрат за труд) 

11.  02. Прпграма: Спијална защтита, инклузија и еднакви мпжнпсти  

11.  02. 01. Пптпрпграма: Спцијални бенефиции 

11.  02. 02. Пптпрпграма: Спцијални услуги  

11.  02. 03. Пптпрпграма: Прпграми за спцијална инклузија и еднакви мпжнпсти  

11.  03. Прпграма: Семејствп, деца и демпграфија  

11.  03. 01. Пптпрпграма: Семејни бенефиции  
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Прпграмска бучетска класификација    

11.  03. 02. Пптпрпграма: Бенефиции за деца и услуги  

11.  03. 03. Пптпрпграма: Дпстпен живпт за ппстарите лица  

11.  04. Прпграма: Пензии  

11.  04. 01. Пптпрпграма: Стплб 1 

11.  04. 02. Пптпрпграма: Стплб 2 

11.  05. Прпграма: Мерки на пазарпт на труд  

11.  05. 01. Пптпрпграма: Активни мерки за врабптуваое  

11.  05. 02. Пптпрпграма: Надпместпци за неврабптенпст  

    

12. Образпвание, наука и сппрт 

12. 01. Прпграма: Администрација  

12. 01. 01. Пптпрпграма: Кппрдинација на пбразпвните пплитики и правната рамка   

12. 01. 02. Пптпрпграма: Мпнитпринг и кпнтрпла  

12. 02. Прпграма: Образпвание 

12. 02. 01. Пптпрпграма: Оснпвнп пбразпвание 

12. 02. 02. Пптпрпграма: Среднп пбразпвание  

12. 02. 03. Пптпрпграма: Виспкп пбразпвание 

12. 02. 04. Пптпрпграма: Дпживптнп ушеое и пбразпвание на впзрасни  

12. 03. Прпграма: Наука 

12. 03. 01. Пптпрпграма: Наушни институции  

12. 03. 02. Пптпрпграма: Примарна наука  

12. 04.  Прпграма: Сппрт 

12. 04.  01. Пптпрпграма: Наципнални сппртпви  

12. 04.  02. Пптпрпграма: Медунарпдни сппртпви 

12. 04.  03. Пптпрпграма: Сппртпви за сите  

    

13. Култура 
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13. 01. Прпграма: Администрација 

13. 01. 01. Пптпрпграма: Администрација за защтита на културнптп наследствп  

13. 02. Прпграма: Прпмпција на уметнпст  

13. 02. 01. Пптпрпграма: Прпграми за уметнпст  

13. 02. 02. Пптпрпграма: Аудип-визуелна уметнпст  

13. 02. 03. Пптпрпграма: Библиптеки, издаващтвп и литература  

13. 03. Прпграма: Прпмпција на наципналнипт идентитет и прпмпција на македпнската 

култура вп странствп  

13. 03. 01. Пптпрпграма: Прпмпција и защтита на културнптп наследствп  

13. 03. 02. Пптпрпграма: Прпмпција на македпнската култура вп странствп  

    

14. Здравствп 

14. 01. Прпграма: Непрешенп функципнираое на здравственипт систем 

14. 01. 01.      Административни капацитети вп јавнипт сектпр   

14. 01. 02. Пптпрпграма: Набавка на квалитетни лекпвии медицинска ппрема, кпнтрпла 

на квалитет, акредитации и кпнтрпла 

14. 02. 03. Пптпрпграма: Радијаципна сигурнпст 

14. 02. Прпграма: Квалитетна и дпстапна здравствена защтита  

14. 02. 01. Пптпрпграма: Мпдернизација и унапредуваое на здравственипт сектпр  

14. 02. 02. Пптпрпграма: Здравствен инфпрматишки систем  

14. 02. 03.  Пптпрпграма: Грижа за ранливи групи  

14. 03. Прпграма: Прпмпвираое на дплг и здрав живпт  

14. 03. 01. Пптпрпграма: Превентивна защтита  

14. 03. 02. Пптпрпграма: Јавнп здравствп  

14. 03. 03. Пптпрпграма: Специјални прпграми за здравствп  

14. 04. Прпграма: Ефикасни здравствени услуги  

14. 04. 01. Пптпрпграма: Примарни здравствени услуги 

14. 04. 02. Пптпрпграма: Секундарни и терцијални здравствени услуги  



41 
 

Прпграмска бучетска класификација    

14. 04. 03. Пптпрпграма: Исплата на бпледуваое 
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АНЕКС 3: Индикативна листа на буџетски корисници на 

различни области на политики  

Листата наведена ппдплу дава целпсна слика за тпа кпи се главните активнпсти и за щтп се 

алпцира бучетпт на секпј бучетски кприсник вп рамките на нпвата прпграмска класификација. 

Сепак, треба да се наппмене дека пва е предлпг листа на Твининг прпектпт и за неа не е ппбарана 

и дпбиена спгласнпст пд сите 96 бучетски кприсници, така щтп се пшекува да има пдредени 

прпмени пред самата имплементација. Истп така, треба да се забележи дека е мпжнп вп некпи 

слушаи еден бучетски кприсник да има активнпсти кпи спадаат ппд разлишни, а не самп ппд една 

пплитика. Затпа,  пваа листа е дадена самп индикативнп, за да се дпбие една ппщта слика. 

 

Бучетски кприсници на пплитиките 

Институции на демпкратскипт пплитишки систем, слпбпда и граданскп ппщтествп  

01001 Претседател  

02001    Парламент  

02002 Државен завпд за ревизија   

02004   Државна избпрна кпмисија  

02006 Дирекција за защтита на лишни ппдатпци   

02008    Кпмисија за верификација на факти  

02010 Спвет за унапредуваое и надзпр на ревизијата   

02011   Кпмисија за защтита пд дискриминација  

02012 Државна кпмисија за пдлушуваое вп управна ппстапка и ппстапка пд рабптен пднпс 

вп втпр степен 

02013      Ревизпрскптп телп за ревизија на претпристапната ппмпщ на Еврппската Унија  

02014 Државна кпмисија за пдлушуваое вп втпр степен вп пбласта на инспекцискипт 

надзпр и прекрщпшната ппстапка 

03001 Уставен суд 

04001    Влада  

04002 Служба за ппщти и заеднишки рабпти на Владата  

04003 Секретаријат за закпнпдавствп  

04014    Инспекциски спвет 
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Бучетски кприсници на пплитиките 

04008   Агенција за администрација   

04013 Агенција за управуваое сп пдземен импт 

17001 Министерствп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација  

17002 Државен управен инспектпрат  

19101   Министерствп за лпкална сампуправа 

19102   Државен инспектпрат за лпкална сампуправа  

19302 Кпмисија за защтита на правптп на слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен 

карактер  

22001 Државен завпд за статистика  

28001 Бирп за регипнален развпј   

31101 Нарпден правпбранител  

      

Внатрещна и надвпрещна безбеднпст 

01002    Агенција за разузнаваое  

05001    Министерствп за пдбрана   

05002   Дирекција за безбеднпст на класифицирани инфпрмации 

05003 Дирекција за защтита и спасуваое  

05004   Центар за управуваое сп кризи  

06001 Министерствп за внатрещни рабпти  

07003 Управа за впдеое на матишни книги  

19201   Агенција за иселенищтвп 

    

Надвпрещна пплитика и внатрещна кпхезија 

04009    Секретаријат за еврппски пращаоа   

08001   Министерствп за надвпрещни рабпти 

04010 Секретаријат за спрпведуваое на Охридскипт рамкпвен дпгпвпр  

04012 Агенција за пстваруваое на правата на заедниците 

20001 Кпмисија за пднпси сп верските заедници и религипзните групи  
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Бучетски кприсници на пплитиките 

    

Правпсудсвтп  

02003     Државна кпмисија за защтита пд кпрупција  

04006 Државен правпбранител  

07001   Министерствп за правда   

07002 Управа за изврщуваое на санкции   

07004 Бирп за застапуваое на РМ пред Еврппскипт суд за шпвекпви права  

25001    Бирп за судски вещташеоа 

29010    Судска власт 

31010   Јавен пбвинител 

  

Јавни финансии 

02007            Државна кпмисија за жалби пп јавни набавки 

09001    Министерствп за финасии  

09002 Министерствп за финансии – функции на државата   

09003    Царинска управа  

09004 Агенција за стпкпви резерви   

09005 Управа за јавни прихпди 

09006 Управа за финансиска пплиција  

09007    Дирекција за задплжителни резерви на нафта и нафтени деривати  

09008 Државен девизен инспектпрат  

09009 Спвет за јавни набавки  

  

Екпнпмски развпј, кпнкурентнпст и претприемнищтвп  

02005 Кпмисија за защтита на кпнкуренција 

10001 Министерствп за екпнпмија   

10002 Агенција за странски инвестиции и прпмпција на извпзпт  

10003      Агенција за прпмпција и ппддрщка на туризмпт  
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10004   Директпрат за технплпщки индустриски развпјни зпни   

10005   Држав н пазарен инспектпрат  

10006   Државен инспектпрат за технишка инспекција  

11002 Државен завпд за защтита на индустриска сппственпст  

  

Енергетика  

10001  Министерствп за екпнпмија [Сектпр за енергетика; Агенција за енергетика) 

  

Живптна средина и климатски прпмени  

02009 Регулатпрна кпмисија за дпмуваое  

12101   Министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое  

12102 Државен инспектпрат за живптна средина  

14003 Управа за хидрпметепрплпщки рабпти  

13005    Државен инспектпрат за градежнищтвп и урбанизам  

21001 Агенција за катастар на недвижнпсти  

  

Трансппрт 

13001 Министерствп за трансппрт и врски 

13004   Државен инспектпрат за трансппрт  

13006   Државен кпмунален инспектпрат  

  

Земјпделствп и щумарствп  

14001 Министерствп за земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп  

14002   Агенција за ппттикнуваое на развпјпт на земјпделствптп – Битпла 

14004    Агенција за финансиска ппддрщка на земјпделствптп и руралнипт развпј   

14005    Агенција за храна и ветеринарствп  

14006   Државен инспектпрат за земјпделствп  

14007   Државен инспектпрат за щумарствп и лпв  
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Бучетски кприсници на пплитиките 

  

Спцијална защтита и пплитики на пазар на труд  

15001 Министерствп за труд и спцијална пплитика  

15002   Државен инспектпрат за труд  

66003 Агенција за врабптуваое  

66004 Фпнд за пензискп и инвалидскп псигуруваое  

  

Образпвание, наука и сппрт  

16001 Министерствп за пбразпвание и наука 

16002    Бирп за развпј на пбразпваниетп  

16003 Наципнална агенција за еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст  

16004 Државен пбразпвен инспектпрат  

16101   Агенција за млади и сппрт  

  

Култура  

24001 Државен архив 

18001 Министерствп за култура  

18010 Финансираое на дејнпсти пд пбласта на културата  

26001   Македпнска академија на науките и уметнпстите  

  

Здравствп 

19001 Министерствп за здравствп 

19002 Државен санитарен и здравствен инспектпрат  

66002 Фпнд за здравствп 
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АНЕКС 4:  Содржина на новиот Буџет  

Вп мпментпв вп Министерствптп за финансии интернп се дискутира и ппдгптвува нацрт 

спдржината на нпвипт Бучет. Сèущте не е дефинитивнп утврденп кпи нивпа на прпграмска 

класификација ќе се презентираат вп Бучетпт, Фискалната стратегија и Заврщната сметка, а за кпи 

ќе се инфпрмира вп анекси, или пак електрпнски на веб страната на Министерствптп за финасии. 

Најверпјатнп, целите и индикатприте на пптпрпграмите, прпектите и активнпстите („шетвртптп 

нивп“) нема да биде деталнп прикажанп вп Бучетпт, или вп Заврщната сметка, туку за истите ќе се 

инфпрмира вп дппплнителни дпкументи.    

Спдржина на бучетпт пп рефпрмата: 

1. Опщти инфпрмации (текстуален дел)  

Идеата е иста, нп сп пдредени предлпзи за ппдпбруваое (на пример, ппвеќе 

инфпрмативни табели, вклушувајќи ги истите табели кпи се пбјавуваат вп Фискалната 

стратегија; сппредба сп Фискалната стратегија - какви прпмени настанале, види извещтај за 

активнпст 2.1) 

2. Опис на пплитики и прпграми - спсема нпвп ппглавје, ппвеќе детали се дадени ппдплу  

 

3. Среднпрпшни расхпди пп бучетски кприсници (прганизациска класификација); табели за t-

1; t; t + 1; t + 2; t + 3  

 

- Ова всущнпст е ажурирана верзија на решиси истата табела кпја би била вп Фискална 

стратегија какп анекс "Лимити на расхпди за бучетските кприсници"  

- Сп пва ќе се дпдаде среднпрпшна перспектива на гпдищнипт бучет  

- Табелата ќе биде придружена сп пбразлпжение вп кпе се ппищуваат прпмените вп 

сппредба сп Фискалната стратегија  

 

4. Збирни табели на Бучетпт  

- Дпдајте табела за t-1 пд заврщната сметка  

 

5. Детални бучетски табели пп бучетски кприсник  

- Идеата на прикажуваое на бучетпт сппред прганизациската, екпнпмската 

класификација и сппред извприте на прихпди е иста какп и сегащната, сп таа разлика 

щтп наместп текпвните владини / развпјни / бучетски прпграми ќе има нпви прпграми 

и пптпрпграми  

- Дпдајте табела за t-1 пд Заврщната сметка  

 

6. Закпн за изврщуваое на бучетпт  
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Какп анекс или какп пдделна публикација на веб страната на МФ   

- Впведуваое на цели и индикатпри за пптпрпграмите; "шетвртп нивп", пднпснп прпекти 

и активнпсти ппд пптпрпграмите 

- Извпри и метпди на пресметка за сите индикатпри за целите   

Се предлага пд текпвнипт Бучет да бидат избрищани:  

- Објаснуваое за владините прпграми  

- Објаснуваое за целите на бучетските кприсници  

- Развпјни прпграми на Бучетпт  

 

 

2. Опис на пплитики и прпграми  

Пример пд фиктивна пплитика за земјпделствп и щумарствп  

 

10 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО  

*Образлпжение -  кратпк ппис на спдржината на пплитиката+  

Пплитиката за земјпделствп се пднесува на мерките вп земјпделствптп, щумарствптп и лпвпт, 

руралнипт развпј, безбеднпста на храната и ветеринарната защтита кпи имаат за цел да гп 

ппддржат развпјпт на примарнптп земјпделскп и стпшарскп прпизвпдствп; прерабптката и 

маркетингпт на земјпделските прпизвпди пд живптинскп и растителнп пптеклп и да пбезбедат 

защтита за здравјетп на растенијата.  

*Образлпжение: листа на цели и индикатпри вп рамките на пплитиката; вклушувајќи ги и 

целните вреднпсти за следната гпдина (t+1), текпвната гпдина (t) и инфпрмациите за 

ппстигнуваое на целите пд претхпдната гпдина (t-1)]  

 

 

Цели и индикатпри на пплитиката t-1  t  t+1  

Цел 1:   Згплемуваое на кпнкурентнпста на земјпделствптп, пбезбедуваое на стабилнп нивп на 

прихпди вп земјпделскптп стппанствп и пдржлив развпј на руралните средини 

 Индикатпр 1: %  пд земјпделскптп прпизвпдствп вп БДП    

 Индикатпр 2:  Ппврщини сп прганскп прпизвпдствп вп 

хектари 

   

 Индикатпр 3: Индекс на густина на дпбитпк (единици пп 

хектар) 
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Финансираое  

*Образлпжение: инфпрмации за финансираое на прпграмите и пптпрпграмите вп дадената 

пплитиката; планиран бучет за наредната гпдина (t+1) и индикативен бучет за 

препстанатите гпдини на среден рпк (t+2, t+3), бучет за текпвната гпдина (t) и инфпрмации за 

бучетската реализација пд претхпдната гпдина (t -1)]  

вп милипни денари или вп 1000 денари 

Одпбрени средства  t-1  t t+1  t+2* t+3* 

Земјпделствп (вкупнп)      

Прпграма 10.01: Администрација       

 Пптпрпграма 10.01.01: 
Кппрдинација на земјпделските 
пплитики 

     

 Пптпрпграма 10.01.0.02: 
Успгласуваое на наципналнптп 
закпнпдавствп сп стандардите на 
ЕУ  

     

 Пптпрпграмата 10.01.03: 
Мпнитпринг и кпнтрпла  

     

Прпграма 10.02: Земјпделствп и 
рурален развпј  

     

 
Пптпрпграма 10.02.01: 
Стабилизација на земјпделскипт 
пазар  

     

 
Пптпрпграма 10.02.02: Ппддрщка 
на земјпделствптп и руралнипт 
развпј  

     

 
Пптпрпграма 10.02.03: Рибарствп и 
аквакултура  

     

Прпграма 10.03: Шумарствп и лпвствп      

 Пптпрпграма 10.03.01: 
ппдпбруваое на квалитетпт и 
защтитата на щумите и дивите 
живптни 

     

Прпграма 10.04: Безбеднпст на храна 
и ветеринарна защтита 

     

 
Пптпрпграма 10.04.01: 
ветеринарна защтита 
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Одпбрени средства  t-1  t t+1  t+2* t+3* 

 
Пптпрпграма 10.04.02: кпнтрпла на 
безбеднпста на храната и 
фитпсанитарна пплитика  

     

* Вп t+2 и t+3 се прикажани самп индикативни планпви  

 

Прпграми  

Прпграма 10.01: Администрација  

*Образлпжение: кратпк ппис на прпграмата+ 

Оваа прпграма се пднесува на мерки шија цел е сеппфатна и навремена ппдгптпвка на ЕУ 

директивите и дпкументацијата и ефективнп спрпведуваое на мпнитпринг прпцедурите вп 

пбласта на земјпделствптп.  

*Образлпжение: инфпрмации за финансираое на прпграмите и пптпрпграмите вп дадената 

пплитиката; планиран бучет за наредната гпдина (t+1) и индикативен бучет за 

препстанатите гпдини на среден рпк (t+2, t+3), бучет за текпвната гпдина (t) и инфпрмации за 

бучетската реализација пд претхпдната гпдина (t -1)]  

 

Припритетни пбласти на финансираое  

*Образлпжение: кратпк ппис на клушните расхпдни пбласти на прпграмата, на пр. инфраструктурни 

прпекти, важни субвенции, ппгплеми активнпсти за јавни набавки, нпви владини иницијативи и 

рефпрми; вклушете инфпрмации за вкупните трпщпци и изнпспт кпј треба да се исплати пд бучетпт 

за следната гпдина+  

Вп наредната гпдина се планира усвпјуваое на закпнпт за ....., пснпвните елементи на нпвипт 

закпн ќе бидат ...... Истп така, ќе се направи рефпрма на закпнпт за ...... сп цел да се ппдпбри ......  

 

Прпграма 10.02: Земјпделствп и рурален развпј  

Оваа прпграма се пднесува на мерки за ппдпбруваое на живптнипт стандард на земјпделците, 

згплемуваое на ушествптп на прганскптп земјпделствп, ппдпбруваое на прпдуктивнпста вп 

земјпделствптп и пбезбедуваое на пдржливп и кпнкурентнп рибарствп.  

 

Цели и индикатпри на прпграмата t-1  t  t+1  

Цел 1:  Ефективна имплементација на мпнитпринг на земјпделските пплитики 

 Индикатпр 1: Брпј на дпнесени закпни и директиви    
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Припритетни пбласти на финансираое  

Целта на финансираое на Прпектпт за навпднуваое на јужната дплина на реката Вардар (вкупни 

трпщпци xxx денари) е ппдпбруваое на услпвите за живпт на земјпделскптп население вп Јужната 

дплина на реката Вардар преку пдржливп кпристеое и управуваое сп прирпдните ресурси. 

Кпнкретна цел на прпграмата е згплемената прпдуктивнпст и пдржлив развпј на земјпделскптп 

прпизвпдствп вп пвпј регипн. Првата фаза пд прпектпт (xxx денари) заврщи вп 2011 гпдина.  

Втпрата фаза пд пвпј Прпект  ќе изнесува XXX денари и ќе се финансира вп следните гпдини сп 

заем пд КФВ, а ќе ппфати рехабилитација и мпдернизација на системите за навпднуваое и 

прпщируваое на ппстпјните и градеое на нпви системи за навпднуваое какп щтп се: 1.Миравци 2. 

Негпрци/Прдејци 3. Гевгелија, 4. Гршищте, 5. Паљурци, 6. Кпванци и 7. Валандпвп. Вп бучетпт за 

следната гпдина се планираат xxx денари за пвпј Прпект.  

 

Прпграма 10.03: Шумарствп и лпвствп  

Оваа прпграма се пднесува на мерки за защтита на јавните и приватните щуми и намалуваое на 

щтетите предизвикани пд незащтитените диви живптни.  

 

 

Цели и индикатпри на прпграмата t-1  t  t+1  

Цел 1: Ппдпбруваое на квалитетпт на живпт вп руралните средини 

 Индикатпр 1: Брпј на врабптени вп земјпделскипт сектпр        

Цел 2: Згплемуваое на вреднпста на земјпделскптп прпизвпдствп 

 Индикатпр 1: Земјпделски инвестиции какп % пд БДП    

Цел 3: Ппдпбруваое на стандардите вп рибарствптп 

 Индикатпр 1: Ушествп на рибплпвпт какп % пд БДП    

Цели и индикатпри на прпграмата   t-1  t  t+1  

Цел 1: Обезбедуваое на пдржлив развпј на щумарствптп и лпвствптп   

 Индикатпр 1: Шумскп земјищте какп % пд вкупнптп 

земјищте 

   

 Индикатпр 2: Висина на прихпд пд сеша и тргпвија сп 

дрва и вкупнп сеша 

   

 Индикатпр 3: Садеое дрвца на неплпдна ппшва, ерпзија 

на земјищте   
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Припритетни пбласти на финансираое  

Сппред прпграмата за прпщирена репрпдукција на щумите (вкупни трпщпци ..... денари) се 

планира за следната гпдина да се инвестираат ...... денари за изврщуваое на ппщумуваое на ...... 

хектари.  

 

Прпграма 10.04: Безбеднпст на храна и ветеринарна защтита  

Оваа прпграма се пднесува на мерки кпи треба да пбезбедат услпви за пдгледуваое, тргпвија и 

безбеднпст при пптрпщувашка, какп и пбезбедуваое на услпви за тргпвија сп живптни, растенија и 

дпбитпшна храна.  

 

Припритетни пбласти на финансираое  

Вп следната гпдина ќе се преземат активнпсти за зајакнуваое и впсппставуваое на функципнален 

систем за безбеднпст и квалитет на храна, прпмпција на функципнален систем за кпнтрпла и 

безбеднпст на храна пд живптинскп пптеклп. Истп така, ќе се спрпведе и кпнтрплна инспекција, 

следеое и надзпр на целипт синчир на храна, сп цел да се псигура дека храната е вп спгласнпст сп 

највиспките стандарди за безбеднпст и хигиена на храната и да псигура дека храната е вп 

спгласнпст сп закпнските бараоа.  

 

 

Цели и индикатпри на прпграмата   t-1  t  t+1  

Цел 1: Защтита на здравјетп на лудетп, живптните, растенијата и прирпдата 

 Индикатпр 1: Брпј на пдпбренија за кпристеое на 

здравствените сертификати за храна 

    

 Индикатпр 2: Брпјпт на регистрирани прпизвпдители на 

видпви храна 

   

 Индикатпр 3: Брпј на прпизвпдители на растенија и 

растителни прпизвпди 

   


