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Твининг проект: „Зајакнување на среднорочно буџетирање за ефективно 
управување со јавните финансии“ 

Спроведена првата обука за ESA! 

Вп перипд 30 Мај – 03 Јуни 2016, заппшна сп имплементација активнпста 3.1 
"Обука за ппврзуваое на GFS метпдплпгијата сп ESA за клушните лица 
пдгпвпрни за фискалнп известуваое". Вп пвпј перипд, експерти пд Финска,   г-
да Анина Аутерп, г-дин Мика Санип, г-дин Велиарвп Таммиен и г-дин Лассе 
Оласврита, импленетираа експертска мисија вп рамки на кпја ги спрпведпа 
првите пбуки на тема ESA метпдплпгија. Главната цел на пваа мисија беще 
впведнп претставуваое на ESA2010 метпдплпгијата и ппврзанпста сп GFS 
(ММФ), какп и прпблеми на кпи се наидува при прибавуваое на извпрни 
ппдатпци. Истп така, за време на мисијата беще направена и прпценка за 
пптребите пд идни пбуки,  и беще дефинирана прпграмата за идните пбуки. 
 
Вкупнп 14 претставници на Министерствптп за финансии (Сектпр за бучет и 
фпндпви, Сектпр Трезпр, Сектпр за макрпекпнпмска пплитика и Сектпр за 
јавен дплг) и на Државнипт завпд за статистика зедпа ушествп вп 
имплементираните 3 пбуки. 
 
Првата пбука беще прганизирана на 31 мај 2016 гпдина вп ЕУ Инфп Центар. За 
време на пваа пбука беа презентирани планираните пбуки за иднипт перипд 
какп и метпдите кпи ќе се кпристат при имплементираое на пвие и идни 
пбуки. Главната тема кпја беще разрабптена на пваа пбука беще ESA 
статистиката за јавните финансии и се щтп е вклушенп вп неа (закпнпдавствп и 
регулатива, упптребата на инфпрмации, спрабптка итн.) 
 
Втпрата пбука беще прганизирана на 01 јуни 2016 гпдина, истп така вп ЕУ Инфп 
Центар. Тема на пбуката беще врската ппмеду ESA и GFS (ММФ) метпдплпгија и 
беще претставен пристаппт на известуваое преку некплку практишни примери. 
Истп така, беа претставени и EPSAS стандардите и врската на бучетираое на  
пресметкпвна пснпва сп ESA и GFS. 
 
Третата пбука беще прганизирана на 02 јуни 2016 гпдина вп Министерствптп 
за финансии. На еднп ппщтп нивп, беще презентиранп какп мпже да се пдвива 
прпектираотп на јавните финансии пп стандардите на ESA, впдејќи се притпа 
пд финскптп искуствп. Г-да Аутерп гп затвпри пвпј циклус на пбуки сп 
пбјаснуваое какп вп иднина ушесниците на пбуките ќе мпже да гп кпристат пн-
лајн „ппртфплиптп за ушеое„ и „индивидуалните дневници за ушеое„, какп ќе 
мпже да дпставуваат предлпзи за теми пд нивен интерес и истп така им ги 
претстави дпмащните задаши за следната пбука.  
 
За следеое на пбуките ушесниците ќе кпристат Moodle-платфпрма каде щтп 
сите материјали и дпмащни задаши ќе бидат ппставувани, индивидуалните 
„дневници за ушеое„ и ппртфплија ќе бидат дпстапни, а истп така и би ималп 
прпстпр за пн-лaјн дискусија. За секпј ушесник на пбуките, индивидуалнп 
кприснишкп име е креиранп.  
 

Врз пснпва на евалуацијата дпбиена пд ушесниците мпже да се заклуши дека 
имплементираните пбуки ја ппстигнале крајната цел и пбезбедиле прв ппщт 
впвед вп темите на кпмппнентата 3 пд Твининг прпектпт.  
 

Обука одржана во Министерство за финансии, 
презентација на г-дин Велиарво Таммиен  

Обука одржана во ЕУ Инфо Центарот, 
Презентација на г-дин Мика Санио 

Проектот е финансиран од Европската Унија  

Обука одржана во ЕУ Инфо Центарот, 
Презентација на г-дин Лассе Оласврита 



Вп перипдпт пд 20 - 25 јуни 2016 гпдина, 6 претставници пд Министерствптп за финансии, ушествуваа на студискп 
патуваое вп Австрија.  

Фпкус на студискптп патуваое беще среднпрпшнптп планираое на бучетпт 
и прпцесите ппврзани сп среднпрпшнптп планираое кпи се пдвиваат вп 
разлишни институции вклушени вп прпгнпзираое, планираое на бучетпт, 
пдпбруваоетп на бучетпт и мпнитпринг. Претставниците на 
Министерствптп за финансии, ушествуваа вп разни спстанпци и средби 
прганизирани вп некплку институции вп Австрија (Министерствп за 
финансии, Канцеларија за статистика, Државна ревизија, Канцеларија на 
Премиерпт, Парламент). Групата имаще мпжнпст да размени искуства и 
најдпбри практики и да се заппзнае сп австрискипт систем, какп 
среднпрпшнптп бучетскп планираое се пдвива и какп се пдвива гпдищнипт 
прпцес на ппдгптпвка на бучетпт вп Австрија; какп се предвидуваат 
прихпдите и какп се пдвива прпцеспт на планираое на расхпдите; кпи се 
преднпстите и наушените лекции за бучетираое пп успещнпст; кпја е 
улпгата на разлишните институции вп бучетскипт прпцес; кпја е улпгата на 
независнипт мпнитпринг итн.  
 

Пп студискптп патуваоe, групата ушествуваще на рабптна средба сп тимпт на прпектпт на кпја беще кпнстатиранп дека 
студискптп патуваое беще прганизиранп мнпгу дпбрп пд страна на австриските експерти и без никакви прпблеми. 
Ушесниците имаа мпжнпст да  изразат  ппщтп задпвплствп за прганизиранптп студискп патуваое.  

Учејќи од Австрија – Организирано студиско патување! 

Вп јули, две експертски мисии беа прганизирани шии активнпсти беа фпкусирани на прпграмска бучетска 
класификација. 
 
Првата мисија ја имплементираще г-дин Франци Клузер пд Слпвенија вп 
перипдпт пд 11 - 15 јули 2016 гпдина. Мисијата имаще мнпгу практишен и 
прагматишен фпкус. Главната цел беще да се прпдплжи сп бучетската 
прпграмска класификација, вклушувајќи цели и индикатпри вп сектприте 
за труд и спцијална пплитика, какп и да се прелиминарнп заппшне сп 
сектпрпт  здравствп. 
 
Вп текпт на мисијата, експертпт спрабптуваще сп аналитишарите пд 
Сектпрпт за бучет и фпндпви кпи рабптат на пвие пбласти. Развиен беще 
предлпг за класификација на 3-нивпа сп идеи за цели и индикатпри. 
Сектпрските стратегии, стратегиите на ЕУ, статистишки ппдатпци и други 
ппдатпци беа разгледани за време на мисијата. 

Проектот е финансиран од Европската Унија  

Твининг проект: „Зајакнување на среднорочно буџетирање за ефективно управување со јавните финансии“ 

Работна средба, Министерство за 
финансии во Австрија  

Работен состанок со претставници од 
Министерство за труд и социјална политика  

Втприпт спстанпк на Управнипт кпмитет се пдржа на 15 јуни 2016 гпдина. 
Членпвите на Управнипт кпмитет имаа мпжнпст да дискутираат за 
Кварталенипт извещтај бр. 2 и активнпстите кпи се имплементираа вп 
перипд март – мај 2016. На спстанпкпт шленпвите кпнстатираа дека 
напредпкпт ппстигнат вп рамките на прпектпт е вп спгласнпст сп даденипт 
временски рпк и без пдлпжуваоа или прпблеми. Дпбрата спрабптка ппмеду 
експертите и врабптените вп Министерствптп за финансии, какп и ппмеду 
тимпт на прпектпт, ЦФЦД и пдделениетп за ИПА, беще истакната за време 
на спстанпкпт.  
 
Членпвите на Управнипт кпмитет, истп така, разгпвараа и за целпкупнипт 
план и активнпстите на прпектпт за следните 6 месеци.  
 

Втор состанок на Управниот комитет, 15 
Јуни 2016 

Работата на Управниот комитет во изминатиот период ...  

Активности поврзани со програмско буџетирање во јули!  



Анализа на сегашниот буџетски процес и капацитетите на буџетските 

корисници... 

Вп перипдпт пд 22 - 26 август 2016 гпдина, г-дин Бенедикт Гамилщег и г-дин Тпмас Блазек пд Австрија спрпведпа 

експертска мисија шиј фпкус беще анализа на сегащнипт бучетски прпцес и капацитетпт на бучетските кприсници за 

среднпрпшнп бучетираое. Анализата вклушува пценка на капацитетите на бучетските кприсници за кпристеое на прпгнпзи 

и други извпри на ппдатпци при планираое на бучетпт, прпценка на бучетските практики, гпдищнипт календар и 

капацитетпт да се имплементира бучетираое пп метпд „пд гпре надплу„ (top down budgeting), пценка на капацитетпт за 

прпекција на трпщпците сппред пснпвнп сценарип и капацитетпт за превземаое на ппвеќегпдищните пбврски. Една пд 

целите на пваа анализа е да ппслужи какп пснпва при планираоетп на 

идните пбуки за прпектпт. 

Анализата е направена врз пснпва на електрпнски пращалник ппдгптвен пд 

страна на експертите и испратен дп бучетските кприсници да гп пппплнат пн-

лајн, какп и на интервјуа сп врабптени вп сектпри и пдделенија за 

финансиски пращаоа вп некплку разлишни министерства (Министерствп за 

финансии, Министерствп за земјпделствп, Министерствп за трансппрт и 

врски, Министерствп за внатрещни рабпти, Министерствп за пбразпвание и 

Министерствп за пбрана). Овие спстанпци им ппмпгнаа на експертите, истп 

така, да гп тестираат ппдгптвенипт пращалник и да видат дали пращаоата се 

јасни и разбирливи. Инфпрмациите дпбиени пд бучетските кприсници се 

ппкажаа какп дпста кприсни и беа пдлишнп прифатени пд експертите. Какп 

резултат пд мисијата, експертите развија низа преппраки кпи се пднесуваат 

на расппредпт на планираое на бучетпт, предвидливпста и стабилнпста на среднпрпшнптп планираое на бучетпт, 

капацитетите на министерствата за кппрдинираое на бучетскптп планираое исл. Пп дпбиваое на пдгпвприте пд 

електрпнскипт пращалник (средината на септември), ќе биде направена ппдетална анализа. 

Една пд целите на пваа експертска мисија беще и да се даде на Министерствптп за финансии, пример пд Австрија и Финска 

вп врска сп кпмуникацијата и спрабптката ппмеду Сектпрпт за бучет и бучетските кприсници, пспбенп кпга станува збпр за 

размена на ппдатпци и пбразеци за прпценка на пснпвнптп сценарип и среднпрпшнипт фискален прпстпр. Експертите, истп 

така ппдгптвија Excel табели кпи се кпристат за утврдуваое и сппделнуваое на пснпвнптп сценарип, какп и да се 

инфпрмира за нпвите прпмени кпи се пптребни за среднпрпшнп бучетираое, какп да се дпставуваат ппдатпци пптребни за 

ппдгптпвка на Фискалната стратегија итн. 

Состанок со Министерство за внатрешни 
работи  
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Г-дин Клузер и бучетските аналитишари, истп така, пдржаа рабптни средби сп претставниците на бучетските кприсници. 
Целта на пвие рабптни средби беще да се презентира прпграмскптп бучетираое на бучетските кприсници и да се дпбие 
прва ппвратна инфпрмација пд нив. Беа прганизирани средби сп Фпндпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое, 
Агенцијата за врабптуваое и Министерствптп за труд и спцијална пплитика. На крајпт на мисијата првипт нацрт на 
прпграмската класификација за сектпрпт труд и спцијална пплитика беще ппдгптвен и на англиски и на македпнски јазик. 
 
Втпрата експертска мисија ја имплементираа г-да Ирена Рпстан и г-да Катја Лаутар пд Слпвенија, вп перипдпт пд 12 - 15 јули 
2016. Оваа мисија исто така имаше многу практичен и прагматичен фокус. Главната цел беше да се развие програмска 
бучетска класификација кпја ги вклушува целите и индикатприте за пплитиката - правда. Предлпг бучетпт на прпграмската 
структура вп пбласта на правдата е направен сп 4 прпграми и 7 пптпрпграми. Ппстпјните стратегии и дпкументи (пд пбласта 
на правда, Уставнипт суд, спрешуваое на кпрупцијата, шпвекпвите права ...) беа кпристени при ппдгптпвка на целите и 
индикатприте, а се кпристеа и пстанати извпри, какп щтп се GCI,  Светскипт екпнпмски фпрум, статистишки ппдатпци итн.  
 
Спстанпци и кпнсултации се пдржаа сп бучетските кприсници (Министерствп за правда, судпвите, затвприте, 
пбвинителите). Прпграмската класификација беще изгптвена и на англиски и на македпнски јазик. 

Проектот е финансиран од Европската Унија  

Оваа публикација  е изготвена со помош на Европската Унија. За содржината на истата е одговорен Твининг 

проектот MK11 IB FI 01 и истата на никаков начин не ги рефлектира гледиштата на Европската Унија. 


