
Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на УЈФ

ОСТВАРЕНО

ДЕЛУМНО ОСТВАРЕНО

НЕОСТВАРЕНО

Подготвување нацрт-фискални правила Усвоени законски прописи за 

фискални правила Неостварено

Усвојување на законските прописи за 

фискални правила

Основан Фискален совет
Неостварено

Усвојување на законска рамка за пропишување на фискални правила. (Во новиот Закон за Буџет 

предвидени се одредби со кои се дефинираат и уредуваат фискалните правила)

МФ 2019

Усогласеност на Законот со сите 

релевантни меѓународни 

институции и домашни учесници.

2020

Усвојување на законска рамка за институционализирање на Фискалниот совет. (Во новиот Закон за Буџет 

предвидени се одредби за воспоставување на Фискален совет.)

МФ 2019

Усогласеност на Законот со сите 

релевантни меѓународни 

институции и домашни учесници.

2020

а) Инсталиран софтвер a) Остварено

б) Реализирани обуки б) Остварено

в) Нови микросимулациски 

модели

в) Делумно остварено

Инсталирање на соодветен економетрски софтвер  погоден за анализи и микросимулации Сектори на МФ К2 2019

Обуки Сектори на МФ K3/2019

Изградба на нови микросимулациски модели Сектор за даночна и 

царинска политика

K4/2019

Работа со експерти од новиот 

твининг проект со цел 

продолжување на развојот на овој 

модел и воведување на 

дополнителни модули со 

динамична компонента за 

бихевиоралните ефекти од 

промена на даночните стапки. К4 2021

а) Ревидирање на методологијата на 

моделот во делот на страната на 

понудата 

Ревидирана методологија

Неостварено

б) Вклучување нови временски серии за 

квартални национални сметки во 

методологијата

Нови временски серии за 

квартални национални сметки 

вклучени во методологијата Неостварено

П1M2A2

Не е завршено. Активноста не започна. бидејќи е условено со објавување на 

одредени дезагрегирани квартални податоци за националните сметки. 

Сепак, набавката на дополнителна лиценца на статистичкиот софтвер 

EViews е реализирана во втората половина на 2019 година, со средства од 

националниот буџет.

Зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи К4 2019 Подобрени аналитички капацитетиза 

планирање даночни приходи

МФ

Завршено. Во согласност со Акцискиот план за 2019 година, во првиот 

квартал од 2019 година, „R” (слободнo софтверскo окружување за 

статистичко пресметување и графика) беше инсталирана во Одделението 

за проектирање и анализа во рамките на Секторот за јавни приходи и 

даночна и царинска политика. Овој софтвер е погоден за анализа и 

микросимулација.

Со оглед на доцнењето во 

објавувањето на дополнителни 

квартални макроекономски 

варијабли од страна на ДЗС, 

реализацијата на P1M2A4 треба 

да се одложи за 2021 година (К2 

до К4 2021).

П1M2 Зајакнување на проектирањето

Завршено. Со цел зајакнување на административните капацитети на 

вработените од Одделението за проектирање и анализа, во текот на 2019 

година, беа реализирани три обуки за проектирање на приходите, макро 

економетриско проектирање и анализа, како  и анализа на фискалната 

политика во соработка со Центарот за развој на финансиите (CEF) и 

Обединетиот виенски институт (JVI).

К2 - К4 2021

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Приоритет Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

П1M2A4 Натамошно развивање на макроекономскиот модел К4 2019

П1 Подобрена фискална рамка

Статус на реализација

Активност/подактивност

Делумно остварено. Одредбите поврзани со дефинирањето и 

регулирањето на фискалните правила, доставени од експерт од СБ, беа 

разгледани и надградени од страна на соодветните сектори во МФ. Нацрт-

законот беше службено испратен до Светската банка, ММФ и ЕУ за 

коментари. 

П1M1A1

П1M1 Подготовка, усвојување и спроведување фискални правила

Делумно завршено. Во третиот квартал на 2019 година започна 

создавањето на нов модел за микросимулација во програмскиот јазик R. 

Главниот фокус е да се изгради модел кој ќе овозможи лесни и брзи 

симулации на политиките со менување на даночните параметри за 

директни и индиректни даноци, како и подлабоки анализи на распределбата 

на приходот по индивидуално ниво и анализи за економската благосостојба 

по социоекономски групи. Работата на овој модел се заснова на 

микроподатоци од Анкетата за буџетите на домаќинствата и Анкетата за 

приходите и условите за живот и за таа цел се обезбедени последни 

микроподатоци од страна на ДЗС. Во четвртиот квартал на 2019 година е 

изграден Модулот 1 од овој модел. Овој модул управуван e од скрипта од 

околу 1.000  редови и дава можност за вршење на различни What if анализи 

поврзани со промени во номинални даночни стапки за индиректни даноци. 

Овој модел понатаму ќе се развива со воведување дополнителни модули со 

динамична компонента за бихевиоралните ефекти од промена на даночните 

стапки,  со поддршка обезбедена од твининг партнери на твининг-проектот 

на ЕУ „Подобрување на наплата на приходи и даночна и царинска 

политика“, во рамките на втората компонента, “Зајакнување на капацитетите 

на МФ за спроведување на анализа и предвидување на даночната политика 

“.

К4 2019

Делумно завршено. Одредбите поврзани со основањето Фискален совет, 

доставени од експерт од СБ, беа разгледани и надградени од страна на 

соодветните сектори во МФ. Нацрт-законот беше службено испратен до 

Светската банка, ММФ и ЕУ за коментари. 

Подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила

Реализацијата на оваа активност 

ќе продолжи и ќе биде поддржана 

и понатаму развиена во рамките 

на новиот проект за твининг на ЕУ, 

„Подобрување на наплатата на 

приходите и даночната и 

царинската политика“

К4 2021
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СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Приоритет Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019

Делумно 

завршено

Мерка

Крај Статус на реализација

Активност/подактивност

П1M3А1 Да се продолжи со усогласувањето на статистичките методологии во областа на деловната и социјалната 

статистика (месечна и квартална), обезбедувајќи навремени и точни податоци за изработување квартални 

национални сметки

Државен завод за 

статистика

К4 2021 % од статистиката усогласена со 

законодавството на ЕУ (социјална и 

деловна статистика и анционални сметки)

> 85 %

Делумно остварено

Консултации со одделенијата од Деловните и Социјалните статистики за навремена обработка на 

содветните податоци и показатели, како и нивно доставување до соодветното одделение во Секторот 

Национални сметки.

Државен завод за 

статистика

К4 2021

Подобрување на опфатот на

податоците и навременоста на

создавањето и доставувањето на

основните податоци. 

2021

Согледување на можностите за дополнитена одбработка на посебни податоци и индикатори, неопходни 

за:

• пресметка на тримесечниот БДП и

• пресметка на дополнителни тримесечни податоци согласно со трансмисионата програма на ЕСС2010 

(ESA2010).

Државен завод за 

статистика

К4 2021

Подобрување на опфатот на 

податоците според барањата на 

ЕСС 2010 (ESA 2010).

2021

Вклучување на дополнителните активности на одделенијата во Државниот звод статистика во “Годишната 

програма за работа” на истиот.

Државен завод за 

статистика

К4 2021 2021

Вклучување на извори на дополнителни податоци и индикатори на месечно и тримесечно ниво во 

зависност од промената и барањата на ЕВРОСТАТ и ММФ согласно со ЕСС2010 (ESA2010).

Државен завод за 

статистика

К4 2021

Подобрување на опфатот и 

конзистентноста на податоците 

според барањата на ЕСС 2010 

(ESA 2010).

2021

П1M3А2 Анализирање на користењето административни извори и други извори на податоци во областа на 

деловната и социјалната статистика

Државен завод за 

статистика

К4 2021 а) % на искористеност на 

административни извори на податоци за 

составување  статистички податоци

50

Неостварено

Обработка и доставување на податоци на месечно и тримесечно ниво за:

• вработени;

• плати;

• број на платени часови; 

број на необработени часови-денови (боледувања)

Државен завод за 

статистика

К4 2021

Согледување на можностите за доставување на податоци за:

• посеани насади и берба на житни култури, овошје и зеленчук;

• добиток – број на добиток, заклани грла во кланиците и количество на произведено месо;

• инвестиции во основни средства-механизација во земјоделието;

трошоци за сточна храна, гориво и ѓубриво

Државен завод за 

статистика

К4 2021

Навремено доставување на податоци на тримесечно ниво за:

• број на ТВ претплатници;

• број на корисници фиксна и мобилна телефонија;

број на корисници на интернет.

Државен завод за 

статистика

К4 2021

Навремено доставување на тримесечни податоци за платени премии за осигурување и трошоци за 

осигурување на домаќинствата од осигурителните компании

Државен завод за 

статистика

К4 2021

Навремено доставување на податоци за увоз и извоз на стоки и услуги од балансот на плаќање (BoP). Државен завод за 

статистика

К4 2021

Вклучување на извори на дополнителни податоци и индикатори на месечно и тримесечно ниво во 

зависност од промената и барањата на ЕВРОСТАТ и ММФ согласно со ЕСС2010 (ESA2010).

Државен завод за 

статистика

К4 2021

П1M3А3 Разграничување на бруто-инвестициите (Gross Capital Formation) Државен завод за 

статистика

К4 2021 а) % на разграничување на БИ 85

Делумно остварено

Консултации со Бизнис заедницата за можностите за доставување на податоци за почетни и крајни 

залихи (на готови производи и недовршено производство, како и крајни залихи на суровини и материјали,  

резервни делови и ситен инвентар, амбалажа и автогуми, стоки) на тримесечно ниво.

Државен завод за 

статистика

К4 2021

Вклучување на извори на дополнителни податоци и индикатори на месечно и тримесечно ниво во 

зависност од промената и барањата на ЕВРОСТАТ и ММФ согласно со ЕСС2010 (ESA2010).

Државен завод за 

статистика

К4 2021

П1M3А4 Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните 

активности

Државен завод за 

статистика

К4 2021 а) Број на лица вработени во 

релевантната област

3 (Во секторот за национални 

сметки одобрени се вкупно 3 

вработувања во 2019) Неостварено

Во зависност од начинот на тековното реализирање на активностите од овој приоритет П1М3 и 

подактивностите А1, А2 и А3, согледување на финансиските можности за зајакнување на човековите 

капацитети за навремено и успешно реализирање на овој приоритет.

Државен завод за 

статистика

К4 2021

Подготовка, одобрување и 

реализација на Планот за 

вработувања за 2020 година. 2020

П1M3А5 Трансмисија во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) Државен завод за 

статистика

К4 2021 а) % на податоци испратени до Еуростат 

според Програмата за трансмисија во 

согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)

85

Делумно остварено

Во зависност од успешното реализирање на активностите од овој приоритет П1М3 и подактивностите А1, 

А2 , А3 и А4 ќе се определи и процентот на покриеност на податоците испратени до Евростат според 

Програмата за трансмисија во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)

Државен завод за 

статистика

К4 2021

Подобрување на опфатот и 

конзистентноста на податоците со 

ЕСС 2010 (ESA 2010).

2021

Делумно завршена. Анализирани се и разгледани главните извори на 

податоци што се однесуваат на податоците за БДП според приходен 

пристап и вработеност и изработени/платени часови, врз основа на 

барањата на ЕСС (ESA) 2010. Во меѓувреме, се разгледаа и анализираа 

достапните информации од ДЗС (Сектор за пазар на труд - код по код од 

базата на податоци, со цел да се подготви релевантен модел за БДП 

според приходен пристап). За елаборирање на вработеноста и 

изработените/платени часови - квартални податоци, работата што се 

изврши се однесуваше на расположливите извори на податоци и 

проценките на националните сметки засновани на ЕСА 2010. Изготвени се 

Гап анализа  на користењето на административните и другите извори во 

областа на деловната и социјалната статистика и Акциски план за 

решавање на утврдените гапови.

Делумно завршена. Започнатите активности се однесуваат на: 

подобрување на кварталните податоци за БДП и дополнителни податоци 

според Регулатива 549/2013 ЕСА 2010, Анекс Б Програма за трансмисија 

на податоци -  пр. вклучително и БДП според приходен пристап, 

вработување и платени работни часови, продуктивност на трудот, промени 

во залихите и бруто-инвестиции. Изготвени се Извештај за проценка на 

гапови и Акциски план.

Незавршено. Активноста не е започната. Државниот завод за статистика не 

реализира вработување во 2019 година, заради формално правните пречки 

поврзани со одобрувањето на планот за вработувања во 2019 година.

П1M3 Зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП

Продолжување на активностите во 

рамките на проектот Подобрување 

на производството и 

дисеминацијата на статистиката.  

Делумно завршено.

- Преглед и анализа на изворите на податоци за БДП според приходниот 

пристап, квартални податоци и годишни податоци; 

- Анализа на вработеноста и одработените часови врз основа на 

податоците во националните сметки, кварталните и годишните податоци; 

Делумно завршени. Изработената работа вклучува: дискусија за тековната 

состојба при компилација и трансмисија на податоци од националните 

сметки за бруто-инвестиции и промените во залихите - извори на податоци, 

покриеност, идентификација на недостатоци во проценките на промените во 

залихите; обележување за залихи за работа во тек, Подобрување на 

проценките за промените во залихите: HG само за FIFO вреднување, 

временски распоред - проверка на веродостојноста за користење на рамка 

на годишни залихи за пресметка на кварталните бројки наспроти користење 

на директни податоци ако / кога се достапни навремено нагласувајќи ги 

недостатоците во податоците и методите. Беше направена Гап анализа за 

разграничување на бруто-инвестиции и Акциски план за надминување на 

утврдените гапови.

Подобрување на опфатот и 

конзистентноста на податоците со 

ЕСС 2010 (ESA 2010). 2021

2021
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СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Приоритет Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019

Делумно 

завршено

Мерка

Крај Статус на реализација

Активност/подактивност

а) Анализа на постојната национална 

законска рамка за оданочување и нејзино 

усогласување со законодавството на ЕУ

б) Извештај со препораки за подобрување 

на постојната национална законодавна 

рамка за оданочување

в) Нацрт-измени (или нови закони) за 

законските прописи за оданочување и 

царина

г) Број на работилници за спроведување 

на изменетите законски прописи 

организирани за МФ и за УЈП

д) Број на усвоени законски прописи

Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките 

на ИПА 2018  за Закон за данокот на додадена вредност

МФ - Сектор за 

даночна и царинска 

политика

К4 2019

Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките 

на ИПА 2018  за Закон за акцизите

МФ - Сектор за 

даночна и царинска 

политика

К4 2019

Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките 

на ИПА 2018  за Закон за пресоналниот данок на доход

МФ - Сектор за 

даночна и царинска 

политика

К4 2019

Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките 

на ИПА 2018  за Закон за данокот на добивка 

МФ - Сектор за 

даночна и царинска 

политика

К4 2019

Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките 

на ИПА 2018  за Закон за даночна постапка 

МФ - Сектор за 

даночна и царинска 

политика

К4 2019

Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките 

на ИПА 2018  за Закон за Управата за јавни приходи

МФ - Сектор за 

даночна и царинска 

политика

К4 2019

a) Воведување електронско поднесување 

„пресметка за сите ПДД на исплатени 

приходи (освен исплата на плата)“

а) / /

б) Издавање предпополнета Годишна 

даночна пријава од страна на УЈП

б) Доставена предпополнета 

Годишна даночна пријава до 

граѓаните

б) Остварено

в)  Improved Contact Centre and Tax 

Counters Services

в) / /

г) Реструктурирани работни процеси за 

новиот даночен интегриран ИТ систем

г) Подготовка и испорака на 

моделирани работни процеси 

(BPM2) кои ја покажуваат 

глобалната шема на работните 

процеси што треба да се 

реструктурираат и интегрираат во 

новиот ИТ систем (иден (“TO 

–BE”) систем)

г) Делумно остварено

д) ХАРДВЕР за новиот интегриран 

даночен ИТ систем 

д) Подготвена техничка 

спецификација д) Остварено

ѓ) СОФТВЕР за новиот интегриран 

даночен ИТ систем

ѓ) Подготвена техничка 

спецификација ѓ) Неостварено

е) Обезбедена контрола на квалитет - 

техничка подршка за имплементација на 

новиот интегриран ИТ систем 

е) Подготвена техничка 

спецификација

е) Oстварено

Издавање предпополнета годишна даночна пријава од страна на УЈП УЈП К4 2019

Зајакнување на персоналот на УЈП и нови вработувања                                                                                             

(35 нови вработувања и 70 нови прераспоредувања) 

УЈП К4 2019

УЈП К4 2021П2M2A1 Спроведување на проектните активности предвидени  во Програмата за модернизација на УЈП 

(вклучувајќи реструктурирање на работните процеси, нов даночен интегриран ИТ систем)

Завршено. Врз основа на планираниот и одобрен буџет, УЈП го усвои 

Годишниот план за вработување за 2019 година, каде се планирани 35 нови 

вработувања и 70 унапредувања. Започната е постапката за вработување на 

35 административни службеници со објавување на Јавен оглас за 

вработување и завршена е постапката за пријавување и избор на кандидати 

во Агенцијата за администрација, при што беа реализирани 28 нови 

вработувања. На 07/11/2019 година беше распишан интерен оглас 

бр.1/2019 за унапредување на 70 даночни службеници, врз основа на кои се 

донесе Одлука за избор на вкупно 70 административни / даночни 

службеници кои се унапредени. 

ОствареноУсогласување на даночното и царинското законодавство со соодветното законодавство на ЕУ и 

најдобрите практики

Завршено. Предпополнетата годишна даночна пријава беше воведена и 

издадена од страна на УЈП, и доставена во рамките на новиот електронски 

систем е-персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk на УЈП.  

Во врска со надградбата и одржувањето на системот е-даноци, беа 

постигнати следните активности во текот на периодот на известување. 

Подготвени се деловни барања и спецификација за надградбатa на 

системот Е-ПДД со систем на плати МПИН и ПДД-ДБ/ПДД-Б. Изготвен е 

нацрт-дизајн на новата пресметка за платите МПИН. Се одржаа состаноци 

со Фондот за здравствено осигурување и Државниот завод за статистика за 

предлози врз основа на новата форма. Одржувањето на овој систем е 

континуиран процес.

Завршено. Договорот за Твининг проект „Подобрување на наплатата на 

приходите и даночната и царинската политика“, финансиран во рамките на 

ИПА 2018 беше потпишан во ноември 2019 година, а неговата 

имплементација се очекува да започне во почетокот на 2020 година.

П2M2 Подобрени даночни и царински услуги и постапки

П2 Мобилизација на приходите

П2M1 Зајакната законска рамка за приходите, усогласена со законодавството на ЕУ

МФ - Сектор за 

даночна и царинска 

политика

К4 2021 Подготвено твининг проектно 

фише за проектот од ИПА 2018

П2M1А1



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Приоритет Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019

Делумно 

завршено

Мерка

Крај Статус на реализација

Активност/подактивност

Софтвер за новиот интегриран дaночен ИТ систем и техничка подршка за обезбедување на контрола на 

квалитет во текот на имплементацијата на софтверот

УЈП К4 2021

Воспоставување на нова ИТ систем сала

(Обезбедување на просторни услови; Дизајн и надзор на проектот; Договор за јавна набавка на работи)

УЈП К4 2019

Надградба на постојните ИТ подсистеми и опрема на УЈП, одржување, лиценци итн. УЈП К4 2019

Завршување на надградба на 

апликацијата за даночно 

сметководство и системот за е-

даноци. 2020

П2М2А2 а) Зголемен број одлуки за користење 

поедноставени постапки

i) Подготвен Главен план за надминување 

на отстапувањата и потребите

ii) Подготвен Акциски план и технички 

спецификации

iii) Број на обучени царински службеници 

и економски оператори според планот

Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките 

на ИПА 2- 2018         

Царинска управа K2 2019

П2M2A3 Воведување подобрени модели и методи со цел зајакнување на контролниот систем за спречување, 

откривање и борба против царинска измама и незаконско тргување со стоки, притоа олеснувајќи ја 

трговијата

Царинска управа K4 2021 а) Број на спроведени финансиски 

истраги 

i) Подготвен Главен план за надминување 

на отстапувањата и потребите 

ii) Надградба на опремата и алатките што 

ги користат царинските службеници за 

спроведување и примена на подобрените 

модели и методи на контрола

Подготвено твининг фише Остварено

Анализи на отстапувањата, потребите за подобрување на квалитетот на контролите и навремената 

реакција низ целата земја и  подготовка на оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на 

ИПА 2 - 2018

Царинска управа K2 2019

K2 2020 а) Подготовка на техничка спецификација

б) Набавка на опрема

Подготовка на техничка спецификација врз основа на детална техничка процена и според потребите; Царинска управа K2 2019

Подготовка на детални услови за дизајнот, одржувањето и оперативната поддршка за опремата, што 

треба да се вклучат во спецификацијата; 

Царинска управа K2 2019

Не е завршено. Во однос на софтверот за новиот интегриран даночен ИТ 

систем и техничка поддршка за обезбедување квалитет при поставувањето 

на софтверот, беше назначен експерт за анализа на техничките 

спецификации за софтвер и  хардвер (вклучувајќи го хардверот на Центарот 

за опоравување од катастрофи)  од страна на Делегацијата на Европската 

Унија чија задача е да направи анализа на пазарот и на тендерската 

документација за новиот интегриран даночен ИТ систем во согласност со 

постапките од ПРАГ на ЕУ. Врз основа на пазарната анализа, треба да се 

донесе одлука во однос на финансирањето на новиот даночен интегриран 

ИТ систем. Техничката поддршка за осигурување на квалитетот се 

обезбедува во рамките на заедничкиот твининг-проект на МФ, УЈП и 

ЦУРСМ „Подобрување на наплатата на приходите и даночната и 

царинската политика“.

Завршено. Техничката спецификација е подготвена во К4 2019 година. 

Известувањето со претходни информации е објавено на 14.10.2019 година. 

Тендерот ќе биде објавен во февруари 2020 година.

Завршено. Техничката спецификација е подготвена во К4 2019 година. 

Известувањето со претходни информации е објавено на 14.10.2019 година. 

Тендерот ќе биде објавен во февруари 2020 година.

Остварено

Завршено. Договорот за твининг проектот „Подобрување на наплатата на 

приходите и даночната и царинската политика“, финансиран во рамките на 

ИПА 2018 беше потпишан во ноември 2019 година, а неговата 

имплементација се очекува да започне во почетокот на 2020 година.

Не е завршено. Во тек се активности за обезбедување соодветна локација 

за новата ИТ систем сала, што е предуслов за отпочнување на планираните 

постапки за јавни набавки.

Делумно завршено. 

Проектот официјално заврши на 31 јануари 2019 година. Моделираните 

деловни процеси (УДП2) кои го покажуваат шаблонoт на глобални деловни 

процеси што треба да се реструктурира и интегрира во новиот ИТ систем 

(„TO-BE“ систем), беа реализирани, како и техничката спецификација за 

хардверот и софтверот за новиот интегриран ИТ систем и контрола на 

квалитетот - техничка поддршка за спроведување. Набавката на алатката 

МРП (софтвер и лиценци) беше неуспешно завршена, бидејќи ниту еден од 

економските оператори не ги исполнуваше критериумите. Се подготви 

изменета тендерска документација и постапката за набавка треба да се 

повтори. 

Делумно завршено. 

- Надградување на апликацијата за даночно сметководство - тендерската 

постапка беше завршена и беше потпишан договор во март 2019 година. 

Беше иницирано спроведувањето на надградбата, беа одржани неколку 

состаноци со изведувачот и со неколку институции со кои Управата за јавни 

приходи треба да разменува податоци за целите на надградбата. Беа 

подготвени и испратени нацрт Договори за размена на податоци со другите 

институции.  За раководителите на секторите во Генералната дирекција се 

одржа презентација на новиот регистар од страна на изведувачот. 

Подготвен е нов образец за регистрација на даночните обврзници. 

Започнати се активности за расчистување на состојбата во Регистарот.

- Надградување и одржување на е-даноци - договорот за надградба и 

одржување на системот за е-даноци, кој претставува надворешен портал за 

даночните обврзници, е во на спроведување. Формирана е работна група и 

започнати се првичните состаноци со изведувачот.

Завршено. Договорот за твининг проектот „Подобрување на наплатата на 

приходите и даночната и царинската политика“, финансиран во рамките на 

ИПА 2018 беше потпишан во ноември 2019 година, а неговата 

имплементација се очекува да започне во почетокот на 2020 година.

К4 2019

П2М2А4

УЈПРазвивање и реструктурирање на работните процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем 

(подготовка и испорака на моделирани деловни процеси (BPM2) кои ја покажуваат глобалната шема на 

деловните процеси кои треба да бидат реинженирани и да се интегрираат во новиот ИТ систем (“TO-BE” 

систем): набавка на “BMP” софтвер и лиценци, техничка спецификација за хардверот и софтверот за 

новиот интегриран ИТ систем и за контрола на квалитет – техничка поддршка за имплементација)

а) Подготвена техничка 

спецификација Остварено

Подготвено твининг фише Зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРСМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и 

навремената реакција и понатамошно поедноставување на постапките

K4 2021

Започнување нова постапка за 

јавна набавка на БМП алатка 

(софтвер и лиценци) 2020

Обезбедување опрема и алатки за спроведување на подобрените модели на контрола, олеснување на 

трговијата и подобрување на квалитетот на услугите



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Приоритет Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019

Делумно 

завршено

Мерка

Крај Статус на реализација

Активност/подактивност

П2М3А1 Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи УЈП и Царинска 

управа

К4 2021 Воспоставување Центар за опоравување 

од катастрофи

Подготвена техничка 

спецификација

Неостварено

Дефинирање на кориснички барања (техничка спецификација) за хардвер и софтвер за Центар за 

опоравување од катастрофи

УЈП и Царинска 

управа

К4 2019

Завршување на подготовката на 

тендерското досие за Центарот за 

опоравување од катастрофи

2020

а) Подобрување на методологијата и 

насоките за новото програмско 

буџетирање

a) Подготвена Нацрт/Предлог 

методологија и насоки за новото 

програмско буџетирање

Неостварено

б) Спроведени обуки за програмско 

буџетирање

/

в) Процент на буџетски корисници кои ја 

применуваат новата класификација

/

18 Зајакнување на капацитетите на Министерството за финансии и на буџетските корисници за соодветно 

спроведување на буџетските програми

МФ и буџетски 

корисници

19 Анализа на процесот, следење и контрола на програмското буџетирање МФ и буџетски 

корисници

П3М2А1 Воведување сеопфатна Среднорочна буџетска рамка (СБР) и поврзување на подготовката на ПЕР со неа МФ - Сектор за буџети 

и фондови

К4 2021 Воспоставена сеопфатна Среднорочна 

буџетска рамка (СБР)

Усвоена Фискална стратегија
Остварено

Анализи на постојните податоци, документи, насоки и предлози обезбедени преку проектот на ИПА;

*Во овој период почнувајќи од 2019 година Министерството за финансии во соработка со странски 

експерти ќе изврши анализа на постојните документи и податоци обезбедени преку ИПА проектот и ќе 

започнат со подготовка на нацртот на подзаконските акти завоспоставување сеопфатна Среднорочна 

буџетска рамка и планирањето на буџетските расходи

МФ - Сектор за буџети 

и фондови и други 

надлежни сектори
Ќе продолжи во 2020 година како 

дел од работата што 

Министерството за финансии ја 

извршува со странски експертска 

помош во делот на новиот Закон 

за буџетите. 2020

Подготовка на анализа на фискални ризици во посебно поглавје, како дел од среднорочната Фискална 

стратегија 

МФ - Сектор за буџети 

и фондови и други 

надлежни сектори
Оваа активност ќе продолжи 

редовно со секоја Фискална 

стратегија.

П3М2А2 Зајакнување на алатките за буџетско проектирање (воведување на основното сценарио, нови иницијативи) МФ - Сектор за буџети 

и фондови

К4 2021 Воспоставени нови алатки за основни 

проекции и утврдување на трошоците за 

нови политики

Воспоставени нови алатки за 

основни проекции и утврдување на 

трошоците за нови политики

Делумно остварено (како пилот 

активност)

Изработка на Нацрт подзаконски акти во насока на Зајакнување на алатките за буџетско проектирање

*Кога ќе се изработи новиот закон за буџети, подзаконските акти поврзани со законот, а кои се однесуваат 

на Зајакнување на алатките за буџетско проектирање ќе бидат подготвени

МФ - Сектор за буџети 

и фондови и други 

надлежни сектори Штом се усвои новиот Закон за 

буџетите, ова ќе биде стандардна 

процедура во согласност со 

Законот и насоките.

2020/2021

П3M3A1 Подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите 2019 Подготвен нов Закон за буџетите Усвоен нов Закон за буџетите Неостварено

Усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите Собрание 2019

Јавна консултација

Усвојување од Владата

Поднесување до Собранието за

усвојување. 2020

П3M5A1 Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните 

активности

Државен завод за 

статистика

2021 а) Број на лица вработени во 

релевантната област

Види П1M3А4 (Во секторот за 

национални сметки одобрени се 

вкупно 3 вработувања во 2019)

Неостварено

Подготовка, одобрување и 

реализација на Планот за 

вработувања за 2020 година. 2020

П3M5A2 Развивање методолошко знаење за подготовка на табелите за  прекумерен дефицит на секторот Држава Државен завод за 

статистика

2021 а) % на составени табели за прекумерен 

дефицит на сектор Држава 

50

Делумно остварено

Развивање и составување 

прашалници поврзани со табелите 

за прекумерен дефицит на 

секторот Држава. Подобрување на 

квалитетот на податоците во 

табелите за прекумерен дефицит 

на секторот Држава. 2021

П3M5A3 Подготовка на ЕСС 2010 (ESA 2010) врз основа на методологија за пресметка на табели за прекумерен 

дефицит на секторот Држава

Државен завод за 

статистика

2021 а) % на целосност на методологијата за 

пресметка на табели за прекумерен 

дефицит на сектор Држава, во согласност 

со ЕСС 2010 (ESA 2010)

30

Делумно остварено

Подобрување на методологијата

за пресметка на прекумерниот

дефицит на секторот Држава и

конзистентноста со ЕСС 2010

(ESA 2010). 2021

Појаснување:

Овие две подактивности кои се во насока на спроведување на пристапот за програмско буџетирање ќе продолжат да се реализираат во 2019 година како дел од работата на Министерството за финансии во соработка со странски експерти како дел од новиот Закон за буџети.

Генерално, овие активности ќе бидат дел од подготовката на подзаконските акти и друга пропратна документација, попрецизно при подготовка на Предлог/Нацрт Методолгијата и упатството/правилникот за програмско буџетирање. Во оваа фаза од исклучителна важност ќе биде вклученоста и соработката со буџетските корисници, како би се направила сеопфатна анализа на програмското 

буџетирање.Зајакнувањето на капацитетите на Министерство за финансии и на буџетските корисници за соодветно спроведување на буџетските програми, обуките, следењето и контролата на програмското буџетирање ќе се имплементира во периодот кога би имале воспоставена соодветна програмска класификација.Овој процес нераздвојно е поврзан со Новиот интегриран информатички систем.

Делумно завршено. Подготовката на техничката спецификација за 

Центарот за опоравување од катастрофи e во тек, со поддршка од 

надворешен експерт финансиран со проект од ЕУИФ. 

Ќе продолжи во 2020 година како 

дел од работата што 

Министерството за финансии ја 

извршува со странски експертска 

помош во делот на новиот Закон 

за буџетите. 

Штом се воспостави нов ИИСУФ и 

се организираат обуки. 

П3 Планирање и буџетирање

П3M1 Зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите

К4 2021

Делумно завршено. Нацрт-законот беше службено испратен до Светска 

банка, ММФ и ЕУ за коментари. Министерството за финансии поддржано од 

странски експерти работи на имплементација на препораките од 

меѓународните партнери во новиот закон.

Не е завршено. Почнувајќи од  2019 година, МФ, во соработка со странски 

експерти, прави анализа на постојните документи и податоци обезбедени со 

проектот од ИПА, како основа за подготовка на подзаконските акти за 

Среднорочната буџетска рамка (СБР) и планирањето на буџетските 

расходи. 

Прикажување и дискусија во однос на: табелите за прекумерен дефицит на 

секторот Држава и соодветни прашалници - извори, методологија и 

временска рамка; методологија за пресметка на табели за прекумерен 

дефицит на секторот Држава, постапките и изворите што се користат за 

компилација на податоци за дефицитот и долгот и сметките на сектор 

Држава во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010); активности во врска со  

подготовката на Mеморандум за соработка помеѓу ДЗР, МФ и НБ во полето 

на прекумерен дефицит на секторот Држава и податоците на владината 

финансиска статистика (GFS)

П3M2: подобрување на среднорочното буџетско планирање

Завршено. Во усвоената Фискална стратегија за периодот од 2020 до 2022 

година, има посебен дел во кој се образложени макрофискалните ризици. 

Спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање

Не е завршено. Овие две подактивности ќе продолжат во 2020 година како 

дел од работата која Министерството за финансии ја врши со странски 

експерти како дел од новиот Закон за буџетите. Овие активности се 

поврзани со подготовката на подзаконските акти, поточно со подготовка на 

методологија и насоки за новото програмско буџетирање. Во оваа фаза, 

важно е да се одржуваат средби со буџетските корисници и да се прават 

понатамошни анализи. Процесот на зајакнување на капацитетите, обуките, 

следењето и контролата на програмското буџетирање ќе следи откако ќе се 

утврди соодветна програмска класификација. Овој процес е усогласен со 

новиот ИИСУФ.

П3M1A1

П3M5 развиени капацитети за компилација на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава

Незавршено. Активноста не е започната. Државниот завод за статистика не 

реализира вработување во 2019 година, заради формално правните пречки 

поврзани со одобрувањето на планот за вработувања во 2019 година.

П3M3 Ревидиран Закон за буџетите во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ

Делумно завршено. Преку веб-системот е-циркулар (како пилот 

активност), Министерството за финансии им овозможи на буџетските 

корисници, во процесот на подготовка на Фискалната стратегија за 

периодот од 2020 до 2022 година да ги изготват нивните основни сценарија 

и предлози за нови иницијативи. Насоките беа доставени со циркуларно 

писмо. 



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Приоритет Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019

Делумно 

завршено

Мерка

Крај Статус на реализација

Активност/подактивност

П4M1A1 Поддршка за развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ) МФ К4 2019 а) Подготвени функционална и техничка 

спецификација за новиот ИИСУФ

Функционална и техничка 

спецификација за новиот ИИСУФ 

подготвени и испорачани Остварено

Техничка помош за развој на потребни функционалности на ИИСУФи техничка документација за набавка 

на системот

МФ К4 2019

Подготовка на тендерско досие за 

јавна набавка врз основа на 

изготвена функционална и 

техничка спецификација за новиот 

ИИСУФ. 

Спроведување и реализација на 

јавна набавка за новиот ИИСУФ.   2020/2021

П4M2A1 Објавување на квартални збирни извештаи од евидентираните податоци за пријавени обврски согласно 

Законот за пријавување и евидентирање на обврски

МФ Континуиран

о

(%) Број на субјекти кои пријавуваат 

обврски согласно Законот/вкупен број на 

субјекти задолжени да пријавуваат 

обврски

90

Остварено

Подготовка на збирни квартални извештаи од евидентираните податоци за пријавени обврски согласоно 

Законот за пријавување и евидентирање на обврски

МФ континуирано

П4M3A1 Ревидирање на законските прописи за долг МФ K1 2019 Усвоени измени на Законот за јавен долг Усвоени измени на Законот за 

јавен долг Остварено

Усвојување на измените на Законот за јавен долг Собрание K1 2019

П4M3A2 Подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ МФ K2 2019 Подготовка на Стратегија за управување 

со долг

Усвоена Стратегија за управување 

со долг
Неостварено

Градење капацитети/обуки – континуирана активност МФ К4 2019

Нови обуки на вработените во МФ 

во рамките на ГДРМ програмата 

на Светска банка во 2020 година. 2020

Подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ МФ К2 2019 Беше усвоен Законот за измена и 

дополнување на Законот за јавен 

долг, а Стратегијата за 

управување со долгот ќе биде 

посебен документ почнувајќи од 

2020 година.

К4 2020

Донесување на Стратегија за управување со долг како посебен документ Влада К2 2019

Беше усвоен Законот за измена и 

дополнување на Законот за јавен 

долг, а Стратегијата за 

управување со долгот ќе биде 

посебен документ почнувајќи од 

2020 година. К4 2020

П4M3A3 Дополнување на постојните показатели за ризик со ризик од рефинансирање и ризик од промена на 

каматни стапки

K2 2019 Воведени показатели за мерење на 

ризикот

Воведени нови показатели 
Остварено

Градење капацитети/обуки МФ K2  2019

Зајакнување на аналитичката основа на стратегијата за управување со долг МФ К2 2019

П4M3A4 Зајакнување на човечките капацитети K1 2020 Број на нововработен персонал 2 нови вработувања Делумно остварено

Оглас за вработување МФ К1 2020

Започнување на постапката за 

вработување на лица 2020

П4M3A5 Подобрување на рамката на среднорочната Стратегија за управување со долг и координација со 

анализата за одржливост на долгот

МФ K2 2021 Подобрување на Стратегијата за 

управување со долг со АОД и алатки за 

ССУД

/

Мисија на Светска банка во рамки на Програмата за државен долг и управување со ризици МФ К2 2021

Делумно завршено. Човечките капацитети беа зајакнати со 1 ново 

вработено лице.

П4M2 Зајакнување на контролата врз обврските

Завршено. Објавувањето збирни извештаи на квартална основа од 

евидентираните податоци за пријавените обврски во согласност со Законот 

за пријавување и евиденција на обврски (Службен весник бр. 64/18) се врши 

постојано. Последниот објавен извештај на веб-страницата на МФ е за 

четвртиот квартал од 2019 година.

Завршено. Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг 

беше усвоен и објавен во Службен весник на Република Северна 

Македонија, бр. 98 од 21.5. 2019 година. 

Завршено. Со цел заштита на портфолиото на долгот на централната 

власт од ризикот од рефинансирање, максималната граница за долгот што 

доспева во 2020 година во однос на вкупниот долг на централната власт, е 

утврден на 35%.

Не е завршено. Подготовката на Стратегијата за управување со долгот како 

посебен документ ќе се одложи за 2020 година поради одложеното 

усвојување на Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг, 

со кој се обезбедува правната основа за Стратегијата за управување со 

долгот. 

Делумно завршено. Во јануари 2019 година, беше одржана мисија на СБ 

за градење капацитети каде што една од опфатените теми беше 

Стратегијата за управување со долгот. Во ноември 2019 г., беше 

спроведена посета од СБ како продолжение на помошта во областа на 

управување со јавен долг и имплементација на ГДРМ Програмата. Ќе 

следат дополнителни обуки за зајакнување на капацитетите. Покрај тоа, 

едно лице учествуваше во обука за креирање стратегии за управување со 

долг во организација на Светска банка.

Завршено. Министерството за финансии со поддршка од експерти од 

Светската банка во рамките на Програмата за управување со долг и ризик 

на државата воведе нов показател за краткорочен ризик во рамките на 

Фискалната стратегија за периодот 2020 - 2022 година. 

Не е завршено. Подготовката на Стратегијата за управување со долгот како 

посебен документ ќе се одложи за 2020 година поради одложеното 

усвојување на Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг, 

со кој се обезбедува правната основа за Стратегијата за управување со 

долгот. 

П4M1 Спроведување нов информатички систем за управување со финансии (ИСУФ)

П4 Извршување на Буџетот

П4M3 Зајакнување на управувањето со долг

Завршено. Функционалните и техничките спецификации за новиот ИИСУФ 

беа подготвени и доставени во декември 2019 година. Овој документ е 

основа за подготовка на тендерската документација за јавни набавки во 

2020 година.



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Приоритет Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019

Делумно 

завршено

Мерка

Крај Статус на реализација

Активност/подактивност

П4M3A8 Зајакнување на процесот на изготвување проекции на паричните текови и зголемување на хоризонтот на 

проекциите

МФ К4 2019 Развиена нова процедура за планирање 

на ликвидност  и изготвување на проекции 

за парични текови на буџетска и 

трезорска сметка

Нова алатка (во excel) за 

планирање на ликвидноста на 

буџетската и трезорската сметка 

за хоризонт Т+90 развиен и ставен 

во употреба

Остварено

Дизајнирање на нова процедура за планирање на ликвидноста и изготвување на проекции на парични 

текови на буџетска и трезорска сметка

МФ К3 2019

Обезбедување и ажурирање на базата на податоци (релевантни временски серии и променливи) МФ К4 2019

а) Изменети надлежности на 

релевантните институции за јавни 

набавки во согласност со анализата 

според Извештајот на ППРУ (SIGMA)

а) Нови надлежности на  

носечките субјекти во системот за 

јавни набавки

Делумно остварено        

б) Број на нововработен персонал б) 25 нови вработувања во БЈН  и 

3 во ДКЖЈН

Делумно остварено        

Зајакнување на капацитетите во БЈН БЈН К4 2019 БЈН ќе бара согласности од МФ за 

другите предвидени вработувања. 

2020

Зајакнување на капацитетите во ДКЖЈН ДКЖЈН К3 2019 ДКЖЈН ќе бара согласности од 

МФ за другите предвидени 

вработувања. 

2020

а) Степен на усогласеност со 

законодавството на ЕУ 

a) Усогласено законодавство со 

законодавството на ЕУ Остварено

б) Стапка на конкуренција: - постапки во 

кои е поднесена само една понуда (само 

за постапки водени по електронски пат)

б) 25% 

Остварено                                          

43 Донесување на нов Закон за јавни набавки МФ К1 2019

44 Донесени подзаконски акти кои произлегуваат од новиот Закон за јавните набавки БЈН К2 2020

Преостанатите подзаконски акти 

ќе се донесат до крајот на К1 2020. К1 2020

а) Јасни насоки лесни за користење и 

инструкции, стандардни документи и 

други алатки достапни на ДО и лицата за 

јавни набавки; Извештај на ППРУ 

(SIGMA)

б) Број на обучени лица за јавни набавки 

годишно

в) Процент на одлуки на Државната 

комисија за жалби по јавни набавки 

обжалени пред Управниот суд и процент 

на поништени одлуки на ДКЖЈН

46 Подготвување нацрт-твининг фише, вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во 

рамките на ИПА 2 – 2018 година          

БЈН К4 2019

а) Процент на жалби поднесени 

електронски преку  Системот за е-жалби 

(+ нагорен тренд)

Изработена тендерска 

документација Делумно остварено

б) Воведување нови модули на ЕСЈН Развиен и имплементиран 

софтвер за воведување на систем 

на е-жалби

Неостварено

в) Нов Закон за јавни набавки и 

подзаконски акти

/

Подготовка на тендерска документација, развојна софтвер за воведување на е-жалби во Државната 

комисија за жалби по јавни набавки и имплементација на софтверот

ДКЖЈН К2 2020

Започнување на тендерската 

постапка. 

2020

а) Подготвена тендерска 

документација 
Делумно остварено

б) Развиен софтвер за е-пазар за 

набавки од мала вредност и е-

каталози Неостварено

Подготовка на тендерска документација и изработка на софтвер за е-пазар за набавки од мала вредност и 

е-каталози

БЈН К2 2020

Започнување на тендерската 

постапка. 

2020

Со новиот Закон за јавни набавки се воведува административната контрола 

како нова надлежност на Бирото за јавни набавки, но само 9 вработувања 

беа реализирани.    

Завршено. Беше воспоставена и тестирана нова постапка за проекција на 

паричните текови за да се согледа нејзината функционалност и истата се 

спроведува во секојдневните операции. 

П4M4A1

П4M4A2

Делумно завршено. Процесот на институционално зајакнување на 

системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита, во смисла на 

проширените надлежности на Бирото за јавни набавки предвидени со 

новиот Закон е во тек. Од вкупно 25 предвидени вработувања, 9 

вработувања се реализирани, а вкупниот број на вработени државни 

службеници во БЈН изнесува 31.  

Завршено. Соодветните временски серии се извадени од системот ТРИС 

на редовна основа, и се ажурирани како што е потребно.

Воведување систем за е-жалби

К4 2020

Завршено. Твининг-фишето за проектот за зајакнување на функциите на 

буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола во рамките на 

ИПА 2018 беше одобрено од страна на  Европска комисија и твининг 

договорот е потпишан. 

Усогласување на законската рамка за јавни набавки со законодавството на ЕУ К2 2020

П4M4A3

П4M4A4

Подготвено твининг фише

Делумно завршено. Најголем дел од подзаконските акти што 

произлегуваат од новиот закон беа усвоени од страна на министерот за 

финансии и објавени во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“, бр. 64/19, 225/19, 250/19 и 263/19. Само два подзаконски акти 

не се усвоени заклучно со 31 декември 2019 година.

П4M4A8 Број на препораки за спроведување на 

новите алатки за јавни набавки: е-пазар за 

набавки од мала вредност и е-каталози

Делумно завршено. Тендерска документација за Проектот поддржан од 

ЕУ (Рамковен договор „Услуги за спроведување на надворешната помош за 

2018 година“ - ЛОТ 2: инфраструктура, одржлив раст и работни места, 

EuropeAid/138778/DH/SER/multi) чија цел е развивање платформа за е-

пазар и е-каталози и систем за обработка на ДКЖЈН беше подготвена од 

страна на националните институции и истата е во фаза на финализирање 

согласно коментарите на ДЕУ. Објавување на тендерот е во надлежност на 

ДЕУ. 

К4 2020

Бројот на постапки во кои е поднесена само една понуда во текот на 

периодот 01.01.2019-31.06.2019  се намали (23,51 %).    

Институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита

К4 2018

Завршено. Новиот Закон за јавни набавки усогласен со новите Директиви 

за јавни набавки од 2014 година и Директивите за правна заштита 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 24/19) беше усвоен во 

јануари 2019 година. 

К2 2020

Делумно завршено. Тендерска документација за Проектот поддржан од 

ЕУ (Рамковен договор „Услуги за спроведување на надворешната помош за 

2018 година“ - ЛОТ 2: инфраструктура, одржлив раст и работни места, 

EuropeAid/138778/DH/SER/multi) чија цел е развивање платформа за е-

пазар и е-каталози и систем за обработка на ДКЖЈН беше подготвена од 

страна на националните институции и истата е во фаза на финализирање 

согласно коментарите на ДЕУ. Објавување на тендерот е во надлежност на 

ДЕУ. 

Делумно завршено. Од вкупно 3 предвидени вработувања во ДКЖЈН, 2 

вработувања се реализирани.  Вкупниот број на вработени државни 

службеници во ДКЖЈН изнесува 13.  

Остварено

Е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози

Преиспитување (ревидирање) на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за 

јавни набавки

П4M4 зајакнување на системот за јавни набавки
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СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Приоритет Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019

Делумно 

завршено

Мерка

Крај Статус на реализација

Активност/подактивност

П4M5A1 Воспоставување/надградување/унифицирање и објавување регистар за ЈПП Министерство за 

економија (ME)

К4 2019 Сеопфатни, навремени и веродостојни 

податоци за склучени договори за 

воспоставување јавно-приватно 

партнерство

Усвоени измени на Законот за 

концесии и јавно-приватно 

партнерство  
Неостварено

60 Нацрт верзија на измена на Законот за концесии и јавно приватно партнерство во насока на усогласување 

со законодавството на ЕУ и воспоставување единствен систем за доделување договори за 

воспоставување јавно-приватно партнерство, односно Единствен електронски систем за јавно приватно 

партнерство преку кој ќе се објавуваат огласите за доделување на овој вид договори, ќе се спроведува 

целата постапка и ќе содржи регистар на склучени договори (сублимиран систем за доделување договори 

за воспоставување јавно-приватно партнерство од почеток до крај)

МЕ К1 2019

Продолжување на процесот на 

подготовка на закон целосно 

усогласен со законодавството на 

ЕУ поддржан со техничка помош 

од Светска банка. 

К3 2020

Изготвување на Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно 

приватно партнерство и подготовка на подзаконските акти

МЕ К3 2019 Продолжување на процесот на 

подготовка на закон целосно 

усогласен со законодавството на 

ЕУ поддржан со техничка помош 

од Светска банка и подготовка на 

подзаконските акти. 

К4 2020 - К2 2021

Подготовка на нацрт-спецификација за надградување/воспоставување единствен електронски систем за 

јавно-приватно партнерство

МЕ К4 2019

Продолжување на процесот на 

подготовка поддржан со техничка 

помош од Светска банка. К3 2021

Спроведување на целокупната постапка за усвојување на на Закон за изменување и дополнување на 

Законот за концесии и јавно приватно партнерство од страна на Собранието 

МЕ К4 2019

Започнување на постапката за

усвојување на Нацрт-законот од

страна на Собранието. К1 2021

П4M5A3 Усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ МЕ и МФ К4 2019 Степен на усогласеност со 

законодавството на ЕУ

Усвоени измени на Законот за 

концесии и јавно-приватно 

партнерство

Неостварено

64 Изготвување на Нацрт закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно 

партнерство со цел транспонирање на Директивата 2014/23/ЕУза доделување на договори за концесија

МЕ и МФ К1 2019 Продолжување на процесот на

подготовка на закон целосно

усогласен со законодавството на

ЕУ поддржан со техничка помош

од Светска банка. 

К3 2020

65 Изготвување на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно 

партнерство 

МЕ и МФ К3 2019 

Продолжување на процесот на 

подготовка поддржан со техничка 

помош од Светска банка. К4 2020

66 Спроведување на целокупната постапка за усвојување на на Закон за изменување и дополнување на 

Законот за концесии и јавно приватно партнерство од страна на Собранието 

МЕ и МФ К4 2019 Започнување на постапката за

усвојување на Нацрт-законот од

страна на Собранието. К1 2021

П4M6A1 Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните 

активности

ДЗР К4 2021 а)  број на лица вработени во 

релевантната област

Види П1M3А4 (Во секторот за 

национални сметки одобрени се 

вкупно 3 вработувања во 2019)
Неостварено

П4M6A2 Процена на достапноста и квалитетот на податоците потребни за подготвување владина финансиска 

статистика на квартална основа

ДЗР К4 2021 а)  % на достапни податоци за подготовка 

на владина финансиска статистика на 

квартална основа

а) 60

Делумно остварено
Подобрување на достапноста и 

квалитетот на податоците 

потребни за создавање на 

владината финансиска статистика 

на квартално ниво. 2021

П4M6A3 Развивање капацитет за спроведување методологија за пресметка на сметките на општа влада ДЗР К4 2021 а)  Број на обучен персонал а) 3 лица обучени

Делумно остварено Треба да се обучат 3 лица.

2021

П4М6А4 Сеопфатно, навремено и веродостојно известување за сметките на општа влада на квартална основа Државен завод за 

статистика

К4 2021 а)  % на изработени сметки на општа 

влада на квартална основа

а) 60

Неостварено

Развивање сеопфатно, навремено 

и веродостојно известување за 

кварталните сметки на општа 

влада. 2021

П4М6А5 Пресметка на сметките на општа влада на квартална основа Државен завод за 

статистика

К4 2021 а)  % на изработени сметки на општа 

влада на квартална основа

а) 60

Неостварено

Започнување со пресметка на 

кварталните сметки на општа 

влада 2021

П4М6А6 Сметките на општа влада на квартална основа да им бидат достапни на корисниците Државен завод за 

статистика

К4 2021 а)  Подготвеност на табелите за 

трансмисија

/

По валидација на податоците од 

страна Еуростат, податоците ќе 

бидат достапни за корисниците. 2021

П4М7А3 Зајакнат капацитет за користење стандардни ИТ алатки за обработка на податоците од истражување Државен завод за 

статистика

К4 2021 а) Број на нови ИТ алатки кои се усвоени 

и спроведени за обработка на податоци

а) 12 нови алатки

Делумно остварено

2021

П4М7А4 Техничка помош за дефинирање на деловните услови за различни делови од реструктурираниот ИТ 

систем за креирање статистички податоци

Државен завод за 

статистика

К4 2019 а) Деловни услови за различни делови од 

реструктурираниот ИТ систем за 

креирање статистички податоци, 

дефинирани за тендерска постапка

а) Документ со опис подготвен за 

тендерска постапка

Делумно остварено

2020

П4М7А5 Ангажирање надворешни соработници за развивање, одржување и поддршка на софтвер за ИТ системот Државен завод за 

статистика

К4 2021 а) % на развиени и тестирани модули за 

системот

/

2021

а) Подготовка на нацрт детални 

спецификации за опремата

а)  Подготвена спецификација

2020

б) Завршена тендерска постапка б) Објавен тендер за набавка на 

опрема 2020

Продолжување на активностите во 

рамките на проектот Подобрување 

на производството и дисеминација 

на статистиката и набавката на 

опрема со средства од ЕУ

П4М7 Зајакнување на услугите во областа на статистиката

1. Спроведена е анализа на потребите, подготвена е тендерска 

документација и започната е постапка за јавна набавка на дел од хардверот 

(во износот на средства што го финансира ЕУ, исклучувајќи го 

националното кофинансирање) 

2. Се проценува сегашната ситуација во однос на процесите и алатките за 

креирање статистички податоци

Незавршено.

Делумно остварено

П4М6 Изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики

Не е завршено. По финализирање на Нацрт-законот за измена на Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство, тој ќе се достави до Собранието 

за негово усвојување.

Не е завршено.Во врска со активноста за воспоставување Единствен 

електронски регистар за ЈПП, по спроведените прелиминарни консултации 

со ИТ експерти, со што се утврди можноста за надградба на постојниот 

електронски систем за електронски аукции поставен во Министерството за 

економија со модулите потребни за да се осигура спроведувањето на 

вкупната постапка за доделување договори за воспоставување јавно-

приватно партнерство, од објавувањето на оглас до склучувањето на 

договорот, и негово генерирање преку системот, се очекува да се обезбеди 

дополнителна поддршка во рамките на техничката помош за проектот за 

подготовка на технички спецификации од експерти на Светската банка. 

Техничката спецификација ќе се подготви откако ќе се усвојат новиот закон 

и подзаконските акти, поради што основата за нејзиното подготвување 

треба да биде содржана во самиот закон и подзаконскиот акт со што ќе се 

регулира предметот.  

Незавршено.

Незавршено.

Не е завршено. Активностите ќе продолжат со техничка помош што ја 

обезбедува Светска банка.

Делумно завршено. Анализа на изворите на податоци и дискусија за 

експериментална пресметка врз основа на постојните информации. 

Прикажување и дискусија во однос на: Табели за пренос за ЕСС, табела 25; 

извор, методологија и временска рамка, состанок со Министерството за 

финансии, Народната банка и ДЗР - извори на податоци, користен метод за 

пресметки. 

Делумно завршено. Првичната нацрт-верзија на Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство беше подготвена од страна на работната група. 

Во претстојниот период, РГ ќе продолжи со активностите за финализирање 

и подобрување на првичниот текст на Законот со техничка помош што ја 

обезбедува Светска банка (која започна на крајот на јули 2019 година).

К3 2020

Не е завршено. По финализирање на Нацрт-законот за измена на Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство, тој ќе се достави до Собранието 

за негово усвојување.

Државен завод за 

статистика

Не е завршено. Работната група, со помошта што ја обезбедуваат експерти 

од Светска банка, ќе продолжи со активностите за изготвување на законот и 

подзаконските акти со цел целосно усогласување со законодавството на ЕУ. 

Незавршено. Активноста не е започната.

П4M5 Ефективен систем за ЈПП и концесии

Надградба на ИТ инфраструктурата (хардвер и софтвер) и ставање во употреба, одржување и поддршка 

на новиот ИТ систем

П4М7А7

Делумно завршено. Персоналот на ДЗР редовно се обучува; активноста е 

во тек. 

Делумно завршено. Работната група подготви првична нацрт-верзија на 

Законот. Активностите ќе продолжат со техничка помош што ја обезбедува 

Светска банка (која започна на крајот на јули 2019 година).



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Приоритет Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019

Делумно 

завршено

Мерка

Крај Статус на реализација

Активност/подактивност

Објавени нови податоци

Делумно остварено 

Извештај за оценка на фискална 

транспарентност на ММФ Остварено 

Изработка и објава на дополнителни податоци МФ Континуирано 

во текот на 

Програмата

Објавување на нови податоци. 2020/2021

Објавување Граѓански буџет Објавен Граѓански буџет
Остварено

Објавување на податоци од Трезорот на 

МФ

Објавени податоци од Трезорот на 

МФ Остварено

Портал „Отворени финансии“ МФ Континуирано 

во текот на 

Програмата

Портал „Граѓански буџет“ МФ Континуирано 

во текот на 

Програмата

а) Нов Закон за ЈВК Подготвен и усвоен Закон за ЈВК
Делумно остварено

б) Нови правилници за ФУК Подготвени правилници за ФУК
Остварено

в) Нови правилници за ВР Подготвени правилници за ВР Остварено

г) Нов Прирачник за ФУК /

д) Нов Прирачник за ВР /

Јавна дискусија за Нацрт- закон за ЈВФК МФ- ЦЕХ К1 2019
Јавна консултација по нацрт 

законот К3 2020

Подготовка на конечен Нацрт-закон за ЈВФК и доставување до Владата за негово усвојување МФ- ЦЕХ K2 2019 Доставување на нацрт законот  до 

Владата за усвојување

К4 2020

Усвојување на Законот за ЈВФК од Собранието на РСМ МФ- ЦЕХ K4 2019

Спроведување на постапката за 

усвојување на нацрт законот од 

страна на Собранието

К1 2021

Подготoвка и усвојување правилници за ФУК МФ- ЦЕХ K1 2020 Усвојување на правилникот за ФУК 2021

Подготoвка и усвојување правилници за ВР МФ- ЦЕХ K1 2020

Усвојување на правилникот за ВР

2021

Избор и промовирање „државни институции“ во спроведувањето на системот за внатрешна финансиска 

контрола
МФ К4 2019 К4 2020

Создавање мрежа на институции за размена на искуства
МФ К4 2019 К4 2020

а) Воспоставена Школа за јавни финансии а) /

б) Усвојување правилници за 

континуирана обука за ФУК и за ВР

б) Подготвени правилници за 

континуирана обука за ФУК и ВР

Неостварено

в) Усвојување Правилник за обука и испит 

за сертификација на внатрешни ревизори

в) /

г) Организирани обуки и испити г) /

Вршење на проценка со препораки за начинот на организација на Школата за јавни финансии МФ К1 2020 К4 2020

Подготовка и усвојување на правилници за континуирана обука за ФУК и ВР МФ К1 2020 К2 - К4 2021

Подготовка и усвојување на Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори МФ К2 2020 К2 - К4 2021

а) Зајакнати човечки капацитети на 

Одделението за супервизија

а) Задачи за супервизија доделени 

на постојниот персонал на ЦЕХ

б) Обучување на персоналот б) Спроведено обучување на 

персоналот на ЦЕХ кој ќе 

извршува супервизорски задачи

в) Спроведени супевизии на одделенијата 

за ВР и за ФУК

в) Спроведена супервизија во 

одделенијата за ФУК и ВР

Подготовка и усвојување на измени на Правилниците за организација и работа и за систематизација на 

работните места на МФ заради доделување на нови супервизорски задачи на постојниот персонал на 

Централната единица за хармонизација (ЦЕХ)

МФ K4 2019 K3 2020

Обучување на персоналот МФ К4 2019 K4 2020

Обезбедување квалитет преку спроведување супервизија на одделенијата за ФУК и за ВР МФ - ЦЕХ К4 2021 K4 2021

K4 2021

П6 Внатрешна контрола

МФ К4 2021 Објавени нови фискални информации

Завршено. http://budget.finance.gov.mk/#

Подготвен е Законот за ЈВФК.

Незавршено. Овие активности се планира да започнат во К2 2020 година.

Континуирано во текот на Програмата. 

Завршено. https://open.finance.gov.mk/mk/home

Делумно завршено. Беа подготвени правилници за ФУК.

Делумно завршено. Беа подготвени правилници за ВР.

П6M2 Зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на централно и на локално ниво

Промовирање на концептот на системот за јавна внатрешна контрола на раководителите на 

субјекти на централно и на локално ниво

К4 2021 а) Број на промовирани институции 2

Делумно реализирано. Објавени се нови дополнителни податоци во 

Фискалната стратегија, во Извештајот за завршната сметка на Буџетот и во 

Годишниот извештај за управување со јавниот долг за 2018 година. 

П5М1А1 Дополнителни податоци на веб страната на Министерство за финансии

Завршено. Извештајот е објавен на веб-страницата на ММФ. 

http://budget.finance.gov.mk/#

https://open.finance.gov.mk/mk/home

П6M1A2

Подготвени правилници за ФУК.

Делумно завршено. Подготвен Нацрт-закон за ЈВФК. 

Воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК

Незавршено. 

Подготвени правилници за ВР.

Незавршено. 

К4 2020Подготовка на нова легислатива за ЈВК

2021

K4 2021

П6M1 Зајакнати законски прописи за ЈВК (ФУК и ВР) и методолошка рамка

П6M1A1

П5M1A2

П6М2А1 Воспоставување систем за континуирана обука и обука на работно место

Незавршено. Овие правилници ќе се подготвуваат и усвојуваат по 

усвојувањето на новиот Закон за ЈВФК во 2021 година. 

МФ

МФ

П6M2A2

Продолжување на релевантните 

активности планирани во рамките 

на ИПА 2018 твининг проектот.

Незавршено. Овие активности се планира да започнат во К1 2020.

П5M1 Зголемена транспарентност преку владино известување

П5 Транспарентно владино известување

Креирање на портали за зголемена фискална транспарентност



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Приоритет Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019

Делумно 

завршено

Мерка

Крај Статус на реализација

Активност/подактивност

а) Извештај за процена на подобрувањето 

на процесот на ревизија согласно МСВРИ 

(ISSAI)

 


а) Разработен извештај за процена 

вклучувајќи препораки за 

подобрување на процесот на 

ревизија согласно МСВРИ (ISSAI)
Остварено

б) Процесот на стратешко планирање 

ревизии во согласност со приоритетите на 

ДЗР и расположливите ресурси

б) Извештај со компаративна 

анализа, препораки и предлози со 

упатување на развиениот процес 

на стратешко планирање

Остварено

в) Вработени во ДЗР обучени за 

стратешко планирање ревизии

 в) Повеќегодишен план за 

ревизија за периодот 2020 – 2022 

година Делумно остварено

Развивање Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 ДЗР K4 2019

Да се креираат Насоки за 

стратешко и годишно планирање 

на ревизиите, врз основа на кои ќе 

се изготви Повеќегодишен 

ревизорски план за периодот 2021 

- 2023 година К4 2020

П7M1A2 Процена на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување 

висок квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната законска рамка

K3 2019 Извештај со препораки за зајакнување на 

институционалниот капацитет и 

капацитетот на човечките ресурси во ДЗР 

со цел одржување висок квалитет на 

ревизиите

Подготвен план за обуки

Остварено

Подготовка на План за обуки, врз основа на Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот 

капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР

ДЗР К3 2019

a) Обука на вработени во ДЗР за 

резвизија на успешност и ревизија на 

средства од ЕУ 

б) Вршење пилот ревизии на успешност 

во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, 

кариерниот развој на дипломците, јавни 

набавки

Вршење пилот ревизии на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, јавна внатрешна финансиска 

контрола, јавни набавки

ДЗР К3 2019

Презентирање на резултатите од пилот ревизиите ДЗР К3 2019

K3 2019 а) Извештај за процена на потребите за 

обука на собраниската администрација и 

на пратениците за процена на 

ревизорските извештаи 

а) Подготвен извештај за процена 

на потребите за обука (ППО)
Остварено

б) Разработен План за обука на 

пратениците

б) Разработен План за обука
Остварено

Спроведување процена на потребите за обука (ППО) за собраниската администрација и за пратениците, 

за процена на ревизорските извештаи (наоди и препораки);

Собрание K3 2019

Разработен План за обука на пратениците Собрание K3 2019

Завршено. Подготвен е Извештајот за процена кој вклучува препораки за 

подобрување на методолошките акти и алатки на ДЗР согласно МСВРИ.

Остварено 

Завршено. Врз основа на Извештајот со препораките за зајакнување на 

институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси на ДЗР, 

беше подготвен План за обука на ДЗР.  

Завршено. Резултатите и извлечените поуки од пилот-ревизиите беа 

презентирани на сите ревизори од ДЗР на конференцијата што  се одржа на 

25 јули 2019 година.

Делумно завршено. По препораките од горенаведените извештаи, 

основана е работна група во рамките на ДЗР со цел креирање насоки за 

стратешко и годишно планирање на ревизиите. По усвојувањето на 

Насоките за стратешко и годишно планирање на ревизиите, ќе биде развиен 

Повеќегодишен ревизорски план за периодот 2021 - 2023 година. 

Завршено. Беа дискутирани заклучоците и препораките утврдени во 

Конечниот извештај со препораки и Акциски план со мерки за спроведување 

за институционализација на односите со Собранието и за заедничка 

соработка помеѓу Собранието  и ДЗР со претставниците од Собранието и 

ДЗР. 

Завршено. Подготвен е извештај со компаративна анализа, препораки и 

сугестии во врска со процесот на стратешко планирање на ревизиите.

Завршено. Беше спроведена анкета за евалуација на потребата за 

подигнување на свеста на пратениците од земјата корисник во однос на 

разбирањето на ревизорскиот процес и резвизорските резултати и 

подготовка на Акциски план врз основа на резултатите од анкетата. Врз 

основа на резултатите од анкетата, беше изготвена Процена на потребите 

за подигање на свеста и Акциски план. 

Завршено. Ќе се извршат пилот-ревизии на успешност во областа на 

средствата од ЕУ, ИКТ, понатамошен кариерен развој на дипломирани 

студенти од високото образование на пазарот на труд и јавни набавки, со 

експертска поддршка во рамките на твининг-проектот, со цел да се подобри 

ревизорската практика кај таквите ревизии врз основа на најдобрите 

практики на МСВРИ и во ЕУ. 

Објавени ревизорски извештаи за 

ревизии на успешност

K3 2019

Развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР

П7M1A3

K3 2019

Спроведување процена на потребите за обука (ППО) и претставување План за обука за пратеницитеП7M2A2

П7M1A1

П7M2 Зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието 

Зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност

П7M1 Зајакнување на процесот за стратешко планирање и внатрешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)

П7 Надворешна контрола и парламентарен надзор


