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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заклучоци од Четвртиот дијалог за политиките за управување со јавни финансии
одржан на 16 септември 2019 година
 Владата повторно ја потврди својата политичка заложба да го координира
спроведувањето на реформите за управување со јавните финансии (УЈФ) со
реформата на јавната администрација и заедничките заклучоци од Економскиот и
финансискиот дијалог.
 Владата, со координација од страна на Министерството за финансии, ќе продолжи
да води редовен, инклузивен и транспарентен дијалог за политики во областа на
УЈФ со релевантните засегнати страни.
 Европската комисија, меѓународните финансиски институции, донаторите,
граѓанското општество и академската заедница ги ценат досега вложените напори
на националните власти за спроведување на Акцискиот план за 2019 година
презентиран во Нацрт-полугодишниот извештај за следење и ги поттикнуваат да го
подобрат квалитетот на следниот годишен извештај за следење и да го продолжат
спроведувањето со поинтензивно темпо.
 Националните власти се обврзуваат за ефективно спроведување на Акцискиот
план за УЈФ за 2019 година (вклучувајќи и усвојување на клучните правни акти и
стратегии, како што се: новиот Закон за буџетите, новиот Закон за јавна внатрешна
финансиска контрола (ЈВФК), Стратегијата за реформа во даночниот систем,
подзаконски акти за јавни набавки кои се во подготовка) до крајот на 2019 година,
како и за зајакнување на административните капацитети на институциите вклучени
во процесот на реформи. Овие предуслови се клучни за непречено спроведување
на финансиската помош од ИПА 2018.
 Владата ќе спроведе Процена на управувањето со јавни финансии (ПУЈФ) во тесна
соработка со релевантните меѓународни финансиски институции на почетокот на
2020 година.
 Европската комисија препорачува националните власти да ја спроведат втората
Процена на јавните расходи и финансиската отчетност, а за датумот ќе ја известат
Комисијата до следниот дијалог за политиките за УЈФ.
 Владата се обврзува на непосредна координација на сите стратегии и политики за
потсистемите за УЈФ, како и со сите други релевантни национални стратегии под
водство на Советот за УЈФ.
 Следниот состанок на Секторската работна група за УЈФ ќе се одржи во
октомври/ноември 2019 година со цел консолидирање на секторските показатели
на успешност и идентификување на потребите од идна помош.
 Следниот состанок на дијалогот за политиките за УЈФ ќе се одржи во март 2020
година на кој ќе се разгледува Годишниот извештај за следење за спроведувањето
на Акцискиот план за 2019 година и Акцискиот план за 2020 година.
Скопје, 16 септември 2019 година
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