
[ Type text]  
 

 
 

 
 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 
 
 
 
 
 

С Т Р А Т Е Ш К И П Л А Н 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

2021-2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Скопје, јануари 2021 година 



 

 
 
 

1.СТРАТЕШКИ ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ВО ПЕРИОД 2021-2023 .... 3 

1.1. ВОВЕД ..................................................................................................................................... 3 

1.2  АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА ............................................................................................. 3 

1.3. ЦЕЛ (МИСИЈА) НА МИНИСТЕРСТВОТО ........................................................................ 5 

1.4. ВИЗИЈА ................................................................................................................................... 5 

1.5. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ............................... 5 

1.6. ВOСПОСТАВУВАЊЕ КОНЦЕПТ „СМАРТ“ ФИНАНСИИ ............................................ 7 

1.7. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ .................................. 7 

ПОСТАПКИ ЗА СОРАБОТКА ........................................................................................................ 8 

1.8. ПОДДРШКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ВЛАДИНИТЕ  ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ: ................................................................................. 10 

1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ  И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2019 ГОДИНА ........ 11 

1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ  И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2020 ГОДИНА ...... 23 

1.11. ПРОГРАМИ ........................................................................................................................ 37 

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ .................................................................................................... 41 

3. ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ............................................................................. 84 

4.ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ ...................................................................... 86 

5. ПРИНЦИП НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ................................. 86 

6. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ ..................................................................... 87 

РИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАН ........................................................................... 89 

РИЗИЦИ НА НИВО НА ПРОГРАМА .......................................................................................... 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАТЕШКИ ПЛАН 2021-2023 ГОДИНА                                                                                                                                                2 

  
 



 

 
1. СТРУКТУРА НА ТЕКСТУАЛНИОТ ДЕЛ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН 
 
 
1.СТРАТЕШКИ ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ВО ПЕРИОД 2021-2023 
 
 
1.1. ВОВЕД 
 
Стратешкиот план на Министерството за финансии за периодот 2021-2023година 
претставува повеќенаменски документ, кој ги одразува целите и приоритетите како и 
реформските процеси во областите за кои е надлежно Министерството за период од три 
години, целосно усогласени со Програмата за работа на Владата на Република Северна 
Македонија за период 2020-2024 година, Мандатното писмо од Претседателот на Владата 
на Република Северна Македонија, Стратешките приоритети и приоритетните цели 
утврдени со Одлуката на Владата  за 2021 година и НПАА програмата. Во согласност со 
интегралниот процес на планирање и буџетирање, овој Стратешки план е придружен 
документ на Буџетот на Министерството за финансии. 

Истовремено,во Стратешкиот план наМинистерството за финансии се содржани и целите и 
задачите на организациските единици и на Mинистерството во целина, активностите за 
остварување на тие цели, ефектите и резултатите кои се очекуваат и човечките и 
финансиските ресурси за нивно остварување. Реализацијата на целите и задачите е дадена 
по носители и рокови за нивно извршување.  

Во овие рамки, покрај редовните активности, ставење акцент и на продолжување на 
реформите на полето на унапредување науправувањето со јавнитефинансии, управувањето 
со трезорот, даночната и царинската политика, управувањето со јавниот долг, финансискиот 
сектор, јавните набавки, внатрешната ревизија и контролата како и во справувањето со 
организираниот криминал, корупцијата и перењето пари.  

Реализацијата на активностите е презентирање и спроведување на реформи сврзани со 
евроатлантските интеграциски процеси, имплементацијата на ИПА фондовите, процесот на  
фискалната децентрализација и финансирањето на локалната самоуправа, а во тие рамки и 
обврските кои произлегуваат од Охридскиот рамковен договор. 

 
 
1.2  АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА 
 
Фискалната политика во периодот 2021-2023 се карактеризира со зајакнато управувањето 
со јавните финансии и фискална одржливост, придонесува за задржување на 
макроекономската стабилност, натамошна фискална консолидација, односно низок буџетски 
дефицит. 

Во првите девет месеци од 2020 година е забележан пад на домашната економската 
активност од 5,9%, што е главно одраз на неповолните движења во второто тримесечје, кога 
економската активност се намали за речиси 15% на годишна основа, како резултат на 
ограничувачките мерки за спречување на ширењето на коронавирусот во земјата и 
влошеното меѓународно економско окружување, со што најтешко погодени беа 
индустриското производство, градежништвото, трговијата, транспортот и угостителството. 
Во третото тримесечје падот на економската активност значително забави, односно е 
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регистриран пад од 3,3%, во услови на забавено темпо на пад на активноста во 
индустрискиот и услужниот сектор, а раст во градежниот и земјоделскиот сектор.  

Декомпозицијата на БДП според расходната страна покажува дека јавната потрошувачка 
има значителен придонес кон ублажување на негативните последици на пандемијата врз 
економијата, со раст од 11,3% во првите девет месеци, а економските мерки, како што се: 
финансиска поддршка на претпријатијата за исплата на плати, платежни картички за 
граѓаните за поголема потрошувачка, зголемена кредитна поддршка преку бескаматните 
кредитни линии имаа значаен придонес кон ублажување на падот на приватната 
потрошувачка и инвестициите во овој период. 

Пролонгирањето на здравствената криза во земјата и на меѓународно ниво, но и 
зголемената неизвесност поврзана со времетраењето и интензитетот на овој неекономски 
шок ги влошија очекувањата за економската активност во 2020 година, која согласно 
ревидираните проекции е предвидено да забележи пад од 4,4%. 

Одговорот на фискалната политика на пандемијата во земјата беше брз и значаен во 
поддршката на претпријатијата и вработените во најпогодените дејности и на ранливите 
категории на население. Државната помош преку различни мерки кои ќе ги поддржат 
домашната побарувачка и извозната активност ќе продолжи во 2021 година со цел побрзо 
опоравување на домашната економија и создавање основа за забрзан економски раст на 
долг рок. 

Во 2021 година, економскиот раст во земјата се очекува да премине во позитивната зона, во 
услови на очекувано закрепнување на инвестициите, потрошувачката и надворешната 
побарувачка, при што е проектиран раст од 4,1% согласно основното сценарио, кое 
претпоставува слабеење на здравствената криза и етапно подобрување на 
епидемиолошката слика, повисока искористеност на производствените и услужните 
капацитети, поволни ефекти од економските мерки, како и зголемена доверба кај 
потрошувачите и инвеститорите. 

Редизајнирањето на буџетската политика и политиките насочени кон економско 
заздравување и забрзан раст (SmartER Growth) се цврста основа за забрзување на 
економскиот раст во наредниот период, враќање на економијата на преткризната патека на 
раст во втората половина на 2022 година и обезбедување на побрза динамика на економски 
раст потоа. Така, согласно основното среднорочно сценарио, просечниот годишен раст во 
периодот 2022-2025 година изнесува 5,3%. 

Имајќи ја предвид се уште присутната непредвидливост на понатамошниот развој на 
здравствената пандемија во глобални рамки, времетраењето на овој шок од неекономска 
природа, како и импликациите врз буџетот и економијата во целина, Фискалната политика во 
периодот 2021-2023 се карактеризира со враќање кон воспоставената определба за 
натамошно зајакнато управувањето со јавните финансии и фискална одржливост, која треба 
да  придонесе за задржување на макроекономската стабилност, фискална консолидација, 
односно низок буџетски дефицит. 

Во посткризниот период мерките ќе бидат насочени кон стимулирање на приватната 
потрошувачка на граѓаните и дополнителна поддршка на стопанството за заштита на 
ликвидноста и работните места, зголемување на конкурентноста, продуктивноста и 
модернизирање на опремата и процесите. 
Приоритетите на среден рок ќе бидат насочени кон зголемување на конкурентноста на 
економијата и вработеноста, создавање на поволна деловна клима, поддршка и развој на 
малите и средните претпријатија, унапредување на социјалната сигурност и заштита, развој 
на иновативната дејност, како и поддршка на економијата со значителни инвестиции во 
инфраструктурни проекти. 
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1.3. ЦЕЛ (МИСИЈА) НА МИНИСТЕРСТВОТО 
 
Мисија на Министерството за финансии е преку успешно управување со јавните финансии 
да се постигне повисок економски раст и подобрување на квалитетот на живеење на 
граѓаните на Република Северна Македонија,  

 

1.4. ВИЗИЈА 
 
Визијата на Министерството за финансии е со реализација на прогресивни идеи од својот 
домен, да придонесе за зајакнување на функционалната пазарна економија која се темели 
на знаење, иновации и одржлив развој. 

 

1.5. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ  
 

 Министерството за финансии ги врши работите кои се однесуваат на:  

- Креирање и следење на остварувањето на макроекономската политика и подготовка 
на краткорочни и среднорочни проекции на главните макроекономски индикатори, 
анализа на деловната клима и мерки за нејзино континуирано унапредување, како и 
координација во процесот на подготовка на Програмата за економски реформи; 

- Креирање на фискалната политика, управување со јавните финансии, унапредување 
на буџетскиот процес, подготвување и извршување на Буџетот и завршната сметка 
на Буџетот на Република Северна Македонија, како и подготовка на среднорочни 
фискални проекции, анализа и следење на буџетските приходи и расходи на 
централно и локално ниво и следење на јавните инвестиции; 

- Креирање на даночна и царинска политика во функција на зголемување на 
конкурентноста на националната економија и водење преговори за склучување на 
договорите за заштита на инвестиции и договорите за одбегнување на двојно 
оданочување и за заштита од фискална евазија; 

- Ефикасно управување со јавниот долг на Република Северна Македонија преку 
обезбедување средства за финансирaње на Буџетот на државата со најнизок можен 
трошок, на среден и долг рок и со одржливо ниво на ризик и издавање државни 
гаранции на начин кој одговара на прудентно ниво на ризик, одржување ефикасен и 
ликвиден пазар на државни хартии од вредност и редовно сервисирање на 
обврските по основ на јавниот долг; 

- Управување со трезорската сметка и другите сметки на државата, следење на 
наплатата на јавните приходи и расходи на централно и локално ниво, нивна 
распределба по корисници и единиците на локална самоуправа, како и подготовка 
на проекции за ликвидноста на трезорската сметка; 

- Унапредување на управувањето со јавните финансии преку промовирање на 
транспарентноста, отчетноста, фискалната дисциплина и ефикасноста во 
користењето на јавните ресурси, со цел обезбедување на ефикасност и ефективност 
на јавната потрошувачка и обезбедување на повисоко ниво на јавни услуги и 
економски развој, како и координација во процесот на реализација на Програмата за 
управување со јавните финансии –ПФМ; 
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- Ефикасно користење на ЕУ претпристапната помош и воспоставување на ефикасен 
систем на контроли во распределбата на средствата од ИПА фондови;  

- Одржување на стабилен финансиски систем преку изготвување на регулатива од 
областа на банкарскиот систем и небанкарските финансиски институции, пазарот на 
капитал, системот на осигурување, сметководствениот систем, ревизијата и 
платниот промет, финансискиот лизинг, игрите на среќа и забавните игри; 

- Наплата на побарувања пренесени по законски основи во Министерството за 
финансии, побарувања генерирани од Компензациони фондови како и наплата на 
побарувања по основ на јавен долг; 

- Хармонизација и унапредување на системот на јавна внатрешна финансиска 
контрола и воспоставување функционално независна внатрешна ревизија во 
согласност со меѓународните стандарди и најдобрите практики на ЕУ и 
спроведување на внатрешна финансиска контрола во Министерството и во другите 
органи, спроведување на внатрешна ревизија во Mинистерството и органот во 
состав на Министерството без својство на правно лице;спроведување на внатрешна 
ревизија во субјектите кои имаат склучено договор за вршење внатрешна ревизија 
со Министерството за финансии, 

- Заштита на финансиските интереси на субјектите од јавниот сектор од сериозно 
лошо финансиско управување, измами и корупција преку организирање и 
спроведување на  инспекциски надзор на регуларноста на трансакциите и другите 
активности од областа на финансиското управување и контрола извршени во 
субјектите од јавниот сектор на централно и локално ниво како и заштита на 
финансиските интереси на Европската унија преку координација на 
административни и оперативни обврски и активности и предлог измени на 
националното законодавство во врска со борба против измама на ЕУ фондови и 
ефективна соработка со Европската канцеларија  за борба против измама (ОЛАФ).  

- Јакнење на системот на јавни набавки во согласност со европските стандарди и 
системот на борба против организираниот криминал, корупцијата и перењето на 
пари, во функција на јакнење на правната држава и владеењето на правото; 

- Координација на соработката со меѓународните финансиски институции и 
непосредно учество во преговорите со ММФ и со Светската банка за аранжманите 
кои се поддршка на имплементацијата на структурните реформи за економски 
развој, како и со Европската банка за обнова и развој, Европската инвестициска 
банка, Банката за развој при Советот на Европа и билатералните финансиски 
институции во однос на утврдување на најповолен начин за финансирање на 
проектите.  

- Програмирање, техничка имплементација и следење на проектите на 
Министерството за финансии финансирани преку ИПА 1 и ИПА 2. 
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1.6. ВOСПОСТАВУВАЊЕ КОНЦЕПТ „СМАРТ“ ФИНАНСИИ 
 

 
Во периодот 2021-2023 ќе се воспостави концептот „СМАРТ“ финансии. СМАРТ или во 
буквален превод „паметни“ финансии ќе биде систем на јавни финансии којшто ќе се базира 
на јасна стратегија и ќе биде одржлив, одговорен, реформски ориентиран и транспарентен 
(S-strategical, M-mantainable, A-accountable, R-reform-oriented, T-transparent). Овој систем на 
смарт финансии ќе ги имплементира реформите што треба да се направат во јавните 
финансии, во смисла на подолгорочно и поквалитетно планирање на буџетските програми и 
буџетите. Истиот ќе биде континуиран, односно одржлив и во континуитет ќе дејствува кон 
подобрување на транспарентноста. Од аспект на економска филозофија или политичка 
економија, ова ќе значи стремење кон поправичен модел на јавни финансии гледано од 
аспект на приходи, расходи и начин на финансирање. 
Традиционалното буџетирање коешто се базира на инкременталните нивоа на 
финансирање, ќе се преориентира кон буџетирање коешто е ориентирано кон резултати. 
Односно, ќе се гледа перформансот на институциите и согласно тоа ќе се утврдува колку 
средства ќе им се доделуваат на буџетските институции за проекти согласно тоа какви се 
резултатите на тие инвестиции. На тој начин ќе се надминат нереалните планирања што ги 
имаме со години, па и децении наназад, каде што капиталните расходи се нереaлно 
планирани, кои потоа реално потфрлаат во реализацијата. 
Понатаму, планирањето од една за друга фискална година ќе се ориентира повеќе кон 
подолгорочно планирање. Имено, најголем дел од стратешките и капиталните проекти не се 
реализираат во тек на една фискална година, туку во текот на повеќе години и умешноста 
да се утврди вистинската динамика на проектот на среден рок, може да биде од суштинско 
значење и за самата реализацијата на тој проект. 
Еден од главните столбови на овој систем ќе биде транспарентноста и отчетноста на 
јавните финансии како највисок степен на фискална контрола. 
Дизајнирањето на политиките и мерките ќе се води од принципот на отчетност и мерење на 
резултатите во остварување на целите преку т.н. SMART Key Performance Indicators (S-
specific goal, M-measurable, A-attainable, R-relevant, T-time-frame), т.е. целите да бидат добро 
специфицирани, да бидат мерливи, остварливи, релевантни и да имаат временска рамка за 
имплементација. 
 
 

1.7. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Специфичностите на Министерството за финансии се тесно врзани со подготовката на 
стратешките документи како: Фискална стратегија со која се дефинира среднорочната 
фискална, макроекономската политика и политиката на јавен долг, подготовка на Буџетот на 
Република Северна Македонија, подготовка на Програмата на економски реформи во рамки 
на Поедноставениот европски семестар, со цел подобрување на економското управување, 
како и Програмата за управување со јавните финансии, со која се дефинираат реформите 
во областа на јавните финансии, во функција на подобрување на ефикасноста и 
ефективноста на јавните финансии. Истовремено, Министерството за финансии во рамките 
на своите надлежности, обезбедува контрола и надзор врз финансиското и наменското 
користење на средствата и го координира исполнувањето на обврските кои произлегуваат 
од НПАА програмата и другите стратешки документи за европска интеграција.  

Во Министерството за финансии се воспоставени главните структури за децентрализирано / 
индиректно управување со средствата од ЕУ-ИПА (Надлежен координатор за акредитација, 
Националниот координатор за авторизација и Програмскиот службеник за 
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авторизација/раководител на оперативната структура), кои што ја преземаат крајната 
одговорност за ефикасно и ефективно финансиско управување со средствата од 
претпристапните фондови од ЕУ – ИПА, согласно овластувањата кои произлегуваат од 
договорите склучени помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Европската 
комисија. Исто така формирано е Одделение за координација на борба против измама на 
ЕУ средствата (АФКОС) за координација на административни и оперативни обврски и 
активности со цел да се заштитат финансиските интереси на Европска Унија и ефективната 
соработка и размена на информации со ОЛАФ. 

Специфичностите на Министерството за финансии произлегуваат и од законските 
овластувања во делот на јавните набавки, внатрешната финансиска контрола како и 
активности во борбата против организираниот криминал, корупцијата, спречување на 
перењето пари и финансирање на тероризам. 

Согласно ова Министерството го координира и надгледува спроведувањето на политиките 
во работата на: Царинската управа, Управата за јавни приходи, Управата за финансиско 
разузнавање, Управата за финансиска полиција, Бирото за јавни набавки и Државниот 
девизен инспекторат, како органи со својство на правно лице, како и на Управата за имотно-
правни работи, како органи во состав на Министерството за финансии. 

 

 

ПОСТАПКИ ЗА СОРАБОТКА  
 

Во остварувањето на своите активности и извршувањето на задачите Министерството за 
финансии соработува со: Народната банка на Република Северна Македонија, Развојна 
банка на Северна Македонија;мултилатерални и билатерални финансиски и други 
институции и организации (ММФ, Светската банка, Банката за развој при Советот на Европа, 
Германската кредитна банка за обнова- КfW, USAID,Швајцарија – SECO, Шведска – SIDА, 
Јапонската агенција за меѓународна соработка – ЈICА, Европската банка за обнова и развој, 
агенции на ООН (UNDP, FАО и други), Европската инвестициона банка, Европското биро за 
борба против измама (ОЛАФ), Европската комисија, Делегацијата на Европската Комисија и 
други меѓународни субјекти и синдикати, како и корисниците и единките корисници на 
средства од Буџетот; единиците на локалната самоуправа; Генералниот секретаријат при 
Владата на Република Северна Македонија; Секретаријат за европски прашања при 
Владата на Република Северна Македонија, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување,Државен завод 
за ревизија, Државен завод за статистика, Сојузна стопански комори на Македонија; 
Македонската берза; Централниот депозитар на хартии од вредност, Комисијата за хартии 
од вредност, Комисијата за заштита на конкуренцијата, Фондот за осигурување на депозити, 
Централниот регистар, Националното биро за осигурување, Државниот завод за геодетски 
работи, институции од науката, јавните обвинителства, судовите, Комисијата за спречување 
на корупцијата, бизнис секторот (одделни деловни субјекти, компании, економски 
здруженија и сл.).
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1.8. ПОДДРШКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ВЛАДИНИТЕ  ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ: 
 

Владата на Република Северна Македонија со Одлука ги утврди следните стратешки 
приоритети во 2021 година: 

 Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и 
квалитет на живот на граѓаните;  

 справување со светската пандемија предизвикана од Коронавирусот COVID 19; 
 успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија; 
 владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна 

борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност;  
 квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на 

трудот;  
 модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која 

обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти;  
 целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска 

држава со етничка и социјална кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и 
почитување и  

 заштита на животната средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и 
влијанието на климатските промени.  

 
Министерството за финансии во рамките на своите законски надлежности превзема мерки и 
активности кои придонесуваат за реализација на одредени стратешки приоритети 
дефинирајќи ги следните приоритетни цели: 

 задржување на финансиската и макроекономска стабилност, зголемување на 
конкурентноста на економијата и на вработеноста; 

 фискална одржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурни 
проекти; 

 предвидлив, ефикасен и праведен даночен систем, намалување на сивата економија, 
поттикнување на приватната иницијатива и инвестиции; 

 реформи во јавните финансии, подобрување на фискалната рамка, зајакнување на 
процесот на планирање и извршување на Буџетот на Република Северна 
Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на 
јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и транспарентно известување;  

 етапно воведување во неколку пилот институции буџетско финансирање по 
принципот на исполнување на развојни индикатори (СМАРТ Клучни перформансни 
индикатори); 

 ефективна и ефикасна заштита на финансиските интереси на Европска Унија и 
националните финансиски интереси, подобрување на законската, институционалната 
и оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против 
неправилностите и измамите при имплементацијата на ЕУ фондовите; 

 ефикасно користење на ЕУ пристапната помош и зајакнување на воспоставениот 
систем за финансиско управување и контрола на средствата од ИПА во насока на 
прилагодување на системот за управување со структурните фондови; 

 одржување на професионална, мотивирана и ефикасна структура за имплементација 
на европските фондови; - креирање на сеопфатен национален развоен план за 
долгорочен и одржлив развој запазувајќи ги принципите на инклузивност, 
кохерентност и транспарентност; 

 воведување на секторски пристап и паметна специјализација и насочување на 
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инвестициите во клучни економски сектори со потенцијал за раст; 

 

1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ  И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2019 ГОДИНА 
 

Министерството за финансии во овој период работеше на подготовката и 
донесувањето на следниве закони и подзаконски акти: 
 

Активностите на Министерството за финансии во текот на 2019 година беа насочени кон 
остварување на стратешките определби на Владата на Република Северна Македонија за 
интензивирање  на процесите за интеграцијата во ЕУ и НАТО, долгорочен и одржлив 
економски раст, одржување на финансиската и макроекономската стабилност, зголемување 
на конкурентноста на економијата, подобрена наплата на приходите и рационално и 
наменско трошење на јавните средства, кои ќе придонесат за подобрување на животниот 
стандард на населението.  

Во 2019 година Министерството за финансии во рамките на своите надлежности своите 
активности и мерки ги насочи кон реализирање на стабилна макроекономска политика, во 
услови на раст на економската активност од 3,6% при што позитивни остварувања имаше кај 
речиси сите дејности, како и позитивен придонес на инвестициите и потрошувачката врз 
економскиот раст, прудентна фискална политика при остварено ниво на буџетски дефицит 
од 2,0% од БДП и умерено ниво на јавен долг, што придонесе за одржување на стабилна 
фискална позиција на земјата. 

Поаѓајќи од законски утврдените надлежности и организационата поставеност на 
министерството, подготвени се повеќе закони и подзаконски акти во функција на 
реализација на поставените цели и надлежности на министерството. 

 

1. АДМИНИСТРАЦИЈА  
 

Во Секторот за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба 
против измама на ЕУ средствата подготвена е Нацрт - Уредба за утврдување на 
меѓусебните односи на структурите вклучени во систем на управување со неправилности и 
измами при користење на ЕУ средства, одржани се неколку работни состаноци и развиена е 
дискусија за понатамошна доработка.  

Исто така подготвена е Нацрт - Одлука за формирање на координативно тело за 
спречување на  неправилности при користење на средствата од Европската Унија (АФКОС 
мрежа). 

Во 2019 година, Министерството за финансии се фокусираше на реализација на 
активностите предвидени со Акцискиот план 2019-2020 за имплементација на Националната 
стратегија за борба против измама за заштита на финансиските интереси на Европската 
Унија во Република Северна Македонија 2019 – 2022, и тоа реализирани се следните 
активности: 
-Извршено е екипирање на Одделението за борба против неправилности и измами на 
ЕУсредствата-АФКОС во рамките на секторот за финансиска инспекција во јавниот сектор и 
координација на борба против измама на ЕУ средства,   
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- Подготвена е Нацрт - Уредба за утврдување на меѓусебните односи на структурите 
вклучени во системот на управување со неправилности и измами при користење на ЕУ 
средства, 
-Подготвена е нацрт-Одлука за воспоставување на АФКОС мрежа која ќе вклучува 
претставници од различни национални институции вклучени во процесот на управување со 
неправилности, превенција, откривање, истрага, гонење, поврат и санкции,  
- Одржан е АФКОС семинар во организација ОЛАФ со помош на Министерството  во Скопје 
од 18 до 20 септември 2019 ,  
-Изработен план за обука врз основа  на извршената анализа за потребата за обуки на 
телата на ИПА и соодветните национални органи кои учествуваат во заштитата од измама 
на фондовите на ЕУ ,  
-Отворена е електронска пошта/креирана е-маил адреса за пријавувaње неправилности 
nepravilnosti_EU@finance.gov.mkи извршено е  редовно пријавување на неправилности или 
сомнежи за измами кои биле предмет на примарен административен или судски наод до ЕК. 

Исто така, подготвени и објавени се: 
- Правилник за начинот на полагање на испитот за инспектор и   
- Програма за начинот на полагање на испитот за добивање лиценца за финансиски 
инспектор,  
- Спроведен испитот за добивање лиценца за финансиски инспектор,   
- Подготвен е и усвоен Годишниот извештај за работата на финансиската инспекција во 
јавниот сектор за 2018 година, извршени се инспекциски постапки согласно Законот за 
финансиска дисциплина и воспоставен е нов регистар за евиденција на предметите за 
инспекциски надзор. 
 

Во Секторот за јавна внатрешната финансиска контрола постигнати се следните 
резултати:  

Во 2019 година, донесена е "Политика за внатрешната финансиска контрола во јавниот 
сектор" (со Акциски план за периодот од 2019 до 2021 година), како стратешки документ за 
понатамошен развој на системот за внатрешна контрола во јавниот сектор, изготвен е Нацрт 
- Закон за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор; подготвени се 
нови прирачници и упатства заради олеснување на процесот на управување со ризици и за  
практично спроведување на финансиското управување и контрола (ФУК) и внатрешна 
ревизија (ВР); спроведени се пилот внатрешни ревизии во три четири буџетски организации; 
подготвена е нова методологија за следење и проверка на квалитетот на воспоставениот 
систем на ФУК  и ВР; подготвени се нацрт програми за континуирана обука за вработените 
во ФУК и ВР; 

Организирани се обуки за вработените во ФУК и за внатрешните ревизори од централно и 
локално ниво, на кои присуствуваа вкупно 528 учесници. Изготвено е Твининг фише за 
Твининг проектот „Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на 
внатрешната контрола“ во рамки на кој втората компонента е „Зајакнување на системот  на 
јавната внатрешна финансиска контрола преку ефикасно спроведување на Политиката за 
ЈВФК“. Исто така, потпишан е договорот за реализација на овој проект. 

Во јули 2019 година е подготвен Годишен извештај за функционирањето на системот за 
јавна внатрешна финансиска контрола за 2018 година, кој Владата го усвои на седницата 
одржана на 20 август 2019 година. 

Во 2019 година, Министерството за финансии започна со реализација на "Политиката за 
внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор (со Акциски план за периодот од 2019 до 
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2021 година)“, во делот на приоритет 4: Контролни активности во финансиското управување, 
односно по однос на Мерката 4.1: Утврдување слабости во клучните контролни активности 
во една пилот институциja и Активноста 4.1.1: Спроведување проценка на контролните 
активности во постигнување на целите, спречувањето измама и корупција во јавните 
набавки и спречувањето на понатамошно креирање долгови.Активностите од овој приоритет 
беа спроведени во рамки на Холандската билатерална поддршка и Националната академија 
за финансии и економија. За таа цел беа спроведени следните активности:  

Во септември 2019 година, започна спроведување проценка на клучните контролни 
активности во Министерството за труд и социјална политика, заради што се изготвени 
„Критериуми за проценка на клучните контролни активности “ и Прашалник за проценка на 
клучните контролни активности. 

На 8 октомври 2019 година се одржа првата работна средба на работната група, на која беа 
дискутирани критериумите и Прашалникот за проценка на клучните контролни активности.  

На 7 ноември 2019 година се одржа втора работна средба на која беа презентирани 
одговорите од прашалникот во однос на контролните активности во постигнување на 
целите, спречувањето измама и корупција во јавните набавки и спречувањето на 
понатамошно креирање долгови.  

На 17 декември 2019 година се одржа трета работна средба на која беа презентирани 
одговорите на дополнителните прашања за подготвување на нацрт извештај од 
самопроценката кој беше разгледан на 21 јануари 2020 година. 

На 03 и 04  март 2020 година се одржа работна средба во Министерството за труд и 
социјална политика и во Центарот за социјална работа - Скопје, на која беше проценето 
спроведувањето на процесот за право на детски додаток  и право на гарантиран минимален 
додаток. 

Нацрт - извештај за спроведената проценка на финансиското управување и контрола во 
делот на правото на детски додаток  и правото на гарантиран минимален додаток е 
доставен од холандските експерти на 30 јуни 2020 година и истиот е доставен за коментари 
до Министерството за труд и социјална политика. 

Во Секторот за внатрешната ревизија во Министерството изготвени се: 
-Годишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за 2018 година,  
- Извештаи за спроведени внатрешни ревизии согласно Годишниот план за 2019 година, 
-Стратешки план за извршување на внатрешна ревизија за период од 2020 до 2022 година и 
- Годишен план за внатрешна ревизија за 2020 година. 

Во Секторот за информатиката, континуирано сe превземаa мерки и активности 
законтинуиран развој и одржување на ИКТ инфраструктура во согласност со развојот на 
новите технологии, стандарди и барањата на корисниците на Министерството и други 
субјекти, и тоа преку oдржување и безбедност на информатичката опрема, обука за 
вработените, континуирана надградба на информатичката инфраструктура и стручна и 
логистичка поддршка за вработените во министерството и континуиран развој, одржување и 
ИТ поддршка на апликативните решенија. 

Во врска со имплементацијата на современ интергриран информационен систем за 
управување со јавните финансии, со ангажман на консултанти, во соработка со Сектор за 
трезор, Буџет и фондови, Јавен долг и меѓународни финансии, финансиски 
прашања,информатика, изработена е техничка спецификација заинтергриран 
информационен систем за управување со јавните финансии. 
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Изготвени се политики и процедури на ISO 27002:2013 стандард/код за најдобра практика за 
управување со безбедноста на информациите. 

 

2. МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Во  Секторот за буџет и фондовипо претходно организирана дебата со засегнати страни 
донесен е: 
- Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година и Закон за извршување на 
Буџетот за 2020 година,  
- Завршната сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2018 година, 
- Измените и дополнувањата на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година,  
- Одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната 
власт и помеѓу фондовите, 
Подготвени се повеќе документи во функција на реализација на зацртаните цели и 
активности и тоа:  
- Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2020-2022 година,  
- Ревидирана фискалана стратегија на Република Северна Македонија за 2020-2022 година, 
- Буџетски циркулар за 2020 година со кој се дадени насоките за изработка на Буџетот за 
2020 година, 
 
Во Секторот за трезорското работење, врз основа на спроведените и реализирани 
активности во овој период изготвен е: 
- Годишен Извештај за извршувањето на потставките 412110 – Постојана резервa 
(непредвидливи расходи) и 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на 
Република Северна Македонија за период од 01 јануари до 31 декември 2018годинаи 
- Полугодишен Извештај за извршувањето на потставките 412110 – Постојана резерва 
(непредвидливи расходи) и 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на 
Република Македонија за период од 01 јануари до 30 Јуни 2019 година. 
Во текот на 2019 година се изврши Надградба на системот е-Обврски и интеграција со 
модулот е-Плаќања со цел добивање на единствен портал наменет за буџетските корисници 
(е-Трезор). 

 
Во Секторот за макроекономска политика, во 2019 година донесен е: 
-Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит,  
-Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за 
субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со 
барањето и Образец за потврда на исполнетост на условите, како и  
-Правилник за начинот и постапувањето за избор на корисници на субвенциониран станбен 
кредит. 
- Нацрт-Програмата на економски реформи 2020-2022, 
Програмата на економски реформи (ПЕР) 2019-2021 е усвоена од страна на Владата и 
доставена до Европската комисија согласно предвидениот рок до 31 јануари 2019 година.  
Во рамки на Економско-финансискиот дијалог на земјите кандидати со ЕУ, во мај 2019 
година, во Брисел, се усвоија заедничките заклучоци со препораки за подобрување на 
економското управување во земјата, а врз основа на оценката на ЕУ на ПЕР 2019-2021.  

Во јуни 2019 година, Министерството за финансии до Владата достави Информација со 
работен план за започнување на подготовка на новата ПЕР 2020-2022, како и акциски план 
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за спроведување на препораките од заедничките заклучоци од мај 2019 година. 
Министерството за финансиин ги координираше институциите и учествуваше во 
изработката на предлог Програмата на економски реформи за периодот 2020-2022 година, 
која освен среднорочна макроекономска и фискална рамка, вклучува и 18 клучни секторски 
структурни реформи за зголемување на конкурентноста и раст на економијата. Во текот на 
ноември-декември 2019 година, предлог ПЕР 2020-2022 беше доставена до Економско-
социјалниот совет на разгледување, се реализира консултативна мисија на ЕК, а по однос 
на предложените структурни реформи беа организирани јавни консултации со сите 
заинтересирани страни. 

Во 2019 објавен е јавен повик за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран 
станбен кредит во периодот од 1ви јануари до 31ви декември 2019 година, со што продолжи 
спроведувањето на проектот „Купи куќа, купи стан“. 

Во април 2019 година беше подготвена  
-Информација за статусот на реализација на мерките за подобрување на деловната клима 
согласно методологијата на извештајот „Doing Business 2019“   
Во јуни 2019 година беше доставен  
-Извештај за напредокот во спроведување на реформите согласно методологијата на 
Извештајот „Doing Business“ до Светска банка.  
Во текот на декември 2019 година беше изготвена и доставена Информација со нови 
предлог мерки за подобрување на деловната клима согласно извештајот „Doing Business 
2020“. 

 
Во Секторотза меѓународните финансиски односи и управувањето со јавниот долгво  
2019 година се донесе: 

- Одлука за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на 
државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во  2020 година и, 

- Изработен  е Годишен извештај за јавниот долг за  2018 година. 

Истовремено, во рамки на обезбедените средства продолжи имплементацијата на 
започнатите продуктивни инфраструктурни проекти  во функција на повисок економски раст. 
Воедно донесени се следните закони: 
- Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за 
финансирање на набавката на нови автобуси за Град Скопје, кој ќе се склучи меѓу 
Европската банка за обнова и развој и Јавното сообраќајно претпријатие Скопје,  
- Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за 
обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за 
олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан, 
- Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем 
наменет за финансирање на Проектот за изградба и инсталација на електронски систем за 
наплата на патарини долж Коридорот VIII и автопатот Миладиновци - Штип, кој ќе се склучи 
меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта,  
- Закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународната банка за 
обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за развојни политики за јавни 
финансии и конкурентност,  
- Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка 
за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за 
поврзување на локални патишта,  
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- Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем 
за дополнително финансирање за Проектот за изградба на Автопат – делница Кичево – 
Охрид кој ќе се склучи меѓу Експорт - импорт банката на Кина и Јавното претпријатие за 
државни патишта,  
- Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за 
обнова – КфВ по Договорот за заем за финансирање на Програмата за наводнување на 
Република Северна Македонија, 
- Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка по Финансискиот договор за проектот „Пречистителна станица за 
отпадни води во Скопје“, 
- Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за 
обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на проектот „Пречистителна станица 
за отпадни води во Скопје“ и  
- Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за 
обнова – КфВ по Договорот за заем за финансирање на Проектот за енергетски ефикасна 
рехабилитација на студентските домови во Република Северна Македонија. 
Во 2019 година подготвени се: 
- Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната 
банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на 
Проектот за администрирање на социјалното осигурување,  
- Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната 
банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот за модернизација на 
земјоделството и 
- Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната 
банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот за енергетска ефикасност во 
јавниот сектор, истите се усвоени од страна на Владата на Република Северна Македонија, 
меѓутоа истите не беа усвоени до 31.12.2019 година. 
Подготвени и усвоени се: 
- Информацијата за можноста за обезбедување на техничка помош од Владата на СР 
Германија за проценка и утврдување на потребите за реконструкција на студентските 
домови во Република Северна Македонија,  
- Информацијата за начинот на финансирање на изградбата на Универзитетски Клинички 
центар на greenfield локација во Скопје,  
- Информацијата за финансирање на изградбата на Универзитетски Клинички центар на 
greenfield локација во Скопје со заеми од Банката за развој при Советот на Европа и 
Европската инвестициона банка,  
- Информацијата за обезбедување на заем обезбеден со гаранција заснована на политики 
од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, 
- Информација за обезбедување на заем за развојни политики од Меѓународната банка за 
обнова и развој – Светска банка,  
- Информацијата за потребата од потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу 
Министерството за финансии на Република Северна Македонија, Државниот секретаријат за 
економски прашања на Швајцарија (SECO) и Меѓународната финансиска корпорација (IFC), 
и 
-Информацијата за обезбедување на заем за развојни политики од Меѓународната банка за 
обнова и развој – Светска банка.  
Воедно, донесени се следните одлуки:  
- Одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во Европската банка 
за обнова и развој,  
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- Одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во групацијата 
Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за 
развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за 
гарантирање на инвестициите и  
- Одлука за општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната банка за 
обнова и развој-Светска банка со запишување на дополнителни акции од страна на 
Република Северна Македонија. 
Исто така подготвени се и следните документи: 
- Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни 
финансии за 2019 година,  
- Годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за 
реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, 
- Полугодишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата 
за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година, за периодот јануари – јуни 
2019, 

 
Во Секторот за управувањето со Европските фондовиподготвенисе повеќе документи во 
функција на натамошно унапредување на односите со Европската Унија:  
-Годишната изјава за гаранција за ефективно и ефикасно функционирање на системот за 
децентрализирано управување со ИПА средствата за 2018 година за програмите од ИПА 1 и 
-Годишна декларација за управување со програмите од ИПА 2 и истите беа доставени од 
Раководителот на Оперативната Структура/Програмскиот Службеник за Авторизација до 
НАО, и потоа од НАО до Европска комисија, 
Во јануари 2019 година беа доставени ревидираните Финални извештаи за имплементација 
на Оперативната програма за регионален развој и Оперативната програма за развој на 
човечки ресурси до Европската комисија, Националниот ИПА координатор, Стратешки 
координатор и НАО. 
Доставена е финална декларација на трошоци за ТАИБ 2012 година, со извештај за 
одржливост на проектите на оваа програма. Доставена е информација на Владата на 
Република Северна Македонија за одржливоста и потребата од корективни мерки каде се 
идентификувани недостатоци. Тековно се следат активностите за обезбедување на сите 
аспекти на одржливост на проектите. 

Доставени се редовни апликации за средства до Европската комисија, врз база на 
направени трошоци во рамките на ИПА компонента I; Подготвени се акциски планови за 
отстранување на недостатоците, согласно наодите на ревизорското тело на ИПА 
компонентите I и ИПА 2; Одржани се ревизорски мисии од страна на Европската комисија 
како и  одржани технички состаноци во Брисел; Годишни декларации за сметките за ИПА 
компонентита I, а во насока на надминување на наодите  од страна на ревизорското тело за 
ИПА наведени во извештаите од овие ревизорски мисии и исполнување на условите 
наведени како анекс на финансиските спогодби од ИПА 2,се имплементира договорот 
„Надградба на постоечкиот Менаџмент Информациски Систем со сеопфатна алатка за 
следење“ за развој на посебна алатка за следење која ќе биде дел од Менаџмент 
Информацискиот Систем. Финализацијата на овој проект доведе до подобрувања во 
функционалноста во делот на мониторинг, јавни набавки и Анализата на научени лекции. 
Одржувањето на овој систем се финансира од националниот буџет преку јавни набавки, на 
годишно ниво и се имплементираше и во текот на 2019 година. Во рамките на истиот 
компонентата за ИТ безбедност предвиде и изработка на прирачници, како и обука на 
соодветните структури во насока на зајакнување и обезбедување на сигурност во 
управувањето со безбедноста на информациите. Понатаму, ревидирани се внатрешните 
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постапки за работа за управување со ИПА средствата и истите се доставени до Европска 
комисија;  

Исто така, Плановите за јавни набавки за ИПА 2 (Транспорт, Животна средина и климатска 
акција, како и за образование, вработување и социјална политика) беа ревидирани во 
декември 2019 година.   

Истовремено, воспоставен е систем за електронско известување на неправилности до 
Европското биро за борба против измама (ОЛАФ) согласно барањата на Рамковната 
Спогодба за ИПА II. Во истиот период, подготвена е Анализата на научени лекции за 2018 
година и доставена до инволвираните страни. Договорот„Надградба на постоечкиот 
Менаџмент Информациски Систем со сеопфатна алатка за следење“продолжи да се 
имплементира и во 2020 година, со договор склучен во јануари 2020 година прекујавни 
набавки со средства од националниот буџет и ќе трае една година. 

Во декември 2018 година започна да се имплементира и проект за техничка помош на 
националните структури, со период на траење од 12 месеци. Во рамките на истиот, 
компонентата за ИТ безбедност предвидува изработка на прирачници, како и обука на 
соодветните структури во насока на зајакнување и обезбедување на сигурност во 
управувањето со безбедноста на информациите 

Европската Комисија донесе Одлука со која што се одобрува бараната прераспределба од 
17 милиони евра од различна Приоритетна оска во Приоритетна оска 1 од Оперативната 
Програма за Регионален развој 2007-2013. Прераспределбата овозможи да се оптимизира 
апсорпцијата на средствата на ниво од околу 89% искористеност на ИПА средствата, како и 
да се искористат дополнителни 17 милиони евра од алокациите од ОПРД 2007-2013. 

Во истиот период, подготвена е Анализата на научени лекции за 2018 година и доставена до 
инволвираните страни.  

Одржани се повеќе координативни состаноци на работната група за подготовка на 
стратегија за борба против измама на европските фондови во РМ и изготвена е нацрт 
структура на стратегијата со имплементирани коментари од страна на членовите на 
работната група. 

Во Секторот за јавни приходи иданочна и царинска политика во текот на 2019 година 
донесени се:  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања,  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати,  
- Закон за акцизите,  
-Закон за изменување и дополување на Законот за царинската тарифа,  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите,  
- Закон за данок на моторни возила,  
- Закон за изменување на Законот за задолжителни нафтени резерви,  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за враќање на дел од данокот на 
додадена вредност на физичките лица,  
- Закон за дополнување на Законот за даночна постапка,  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход,  
- Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2020 година,  
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- Уредба за начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за 
пресметка на данокот на моторни возила,  
- Уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на нафта и 
нафтени деривати од задложителните резерви;  
- Уредба за изменување на Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на 
трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоковните резерви 
како и  
- Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на 
зелените пазари,  
- Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на месечниот извештај за 
исплатен доход - добивка од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка, 
- Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на данокот на 
личен доход,  
- Правилник за формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на 
потврдата за даночен резидент на Република Северна Македонија,  
- Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри 
кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација, 
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за 
данокот на додадена вредност,  
- Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот 
обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти,  
- Правилник за изменување на правилникот за начинот на пополнување на царинската 
декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската 
декларација,  
- Правилник за формата и содржината на барањето за остварување на ослободување од 
данок на додадена вредност и увозни давачки, како и од акциза при увоз на патнички 
автомобили и минерални масла и попратната документација,  
- Правилник за димензиите, формата и ознаките на акцизната марка, начинот на 
пријавување и подигнување на акцизните марки, содржината на извештаите за подигнати, 
искористени и вратени акцизни марки и потребната документацијa, начинот на враќање на 
неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како и начинот на уништување на 
акцизните марки; 
- Правилник за начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалаци и 
тутунски производи;  
- Правилник за содржината на електронскиот регистар на акцизни обврзници;  
- Правилник за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување; Правилник 
за начинот на оданочување со акциза на енергенти и електрична енергија;  
- Уредба за начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за 
пресметка на данокот на моторни возила; 
- Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на потврда за платени 
увозни давачки за оцаринето моторно возило и формата и содржината на потврдата за 
платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и потребната документација; 
- Правилник за начинот на ослободување од плаќање на данокот на моторни возила, 
формата и содржината на потврдата за ослободување од плаќање данок на моторни возила 
и на барањето за ослободување од данок на моторни возила и потребната документација; 
- Правилник за содржината, начинот на пополнување и поднесување на пријавата за 
плаќање на данокот на моторни возила;  
- Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данок на извезени 
моторни возила;  
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https://www.finance.gov.mk/files/u8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
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- Правилник за начинот на ослободување од данокот или враќање на платениот данок на 
моторни возила, содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни 
возила за дипломатски и конзуларни претставништва и за меѓународни организации и 
потребната документација;  
- Правилник за содржината на регистарот на производители и трговци со моторни возила, 
формата и содржината на пријавата за упис во регистарот и потребната документација;  
- Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на платениот данок на 
моторни возила во посебни случаи;  
- Правилник за формата и содржината на месечниот извештај. 
Во 2019 година донесени се исто така: 
- Правилник за изменување на Правилникот за поблиските квантитативни и квалитативни 
критериуми за користење на средства од даночно ослободување, начинот на бодување и 
рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на средствата од 
даночното ослободување и на Листите на нацинални спортски клубови и на активни 
спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои 
имаат решение за вршење на дејност спорт.  
- Правилник за димензиите, формата и ознаките на акцизната марка, начинот на 
пријавување и подигнување на акцизните марки, содржината на извештаите за подигнати, 
искористени и вратени акцизни марки и потребната документација, начиноит на враќање на 
неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како и начинот на уништивање на 
акцизните марки (тутунски производи и течноста за електронска цигара),  
- Правилник за димензиите, формата и ознаките на акцизната марка, начинот на 
пријавување и подигнување на акцизните марки, содржината на извештаите за подигнати, 
искористени и вратени акцизни марки и потребната документација, начиноит на враќање на 
неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како и начинот на уништивање на 
акцизните марки (алкохолни пијалоци и меѓупроизводи), 
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските квантитативни и 
квалитативни критериуми за користење на средства од даночно ослободување, начинот на 
бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на 
средствата од даночното ослободување и на Листите на нацинални спортски клубови и на 
активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица 
кои имаат решение за вршење на дејност спорт, Објава од Министерство за фиансии (лично 
ослободување),  
- Правилник за формата, содржината и начинот на составување на Годишниот даночен 
биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност,  
- Правилник за начинот на примена на даночно иземање или намалување согласно со 
меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување на доходот кој го 
остварува странско физичко лице, како и формата и содржината на обрасците за 
остварување на правото на изземање односно намлување,  
- Правилник за начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалаци и 
тутунски производи,  
- Правилник за содржината на електронскиот регистар на акцизни обврзници,  
- Правилник за  содржината, начинот на пополнување и поднесување на пријавата за 
плаќање на данокот за моторни возила,  
- Правилник за содржината на регистарот на производители и трговци со моторни возила, 
формата и содржината на пријавата за упис во регистарот и потребната документација, 
- Правилник за формата и содржината на месечниот извештај,  
- Правилник за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одолжување,  
- Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена 
вредност,  
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https://www.finance.gov.mk/files/u8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20.pdf


 
- Правилник за изменување и дополнување на правилник за начинот на пополнување на 
царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на 
царинската декларација. 
 
Советот за управување со јавни финансииформиран со одлука на Владата, како 
највисоко владино координативно тело за следење на Програмата за реформа на 
управувањето со јавни финансии 2018 - 2021, го одобри Акцискиот план за спроведување на 
Програмата за 2019 година и Нацрт - Годишниот Извештај за следење на спроведувањето 
на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 
година, Нацрт-полугодишниот извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план 
за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година. 

Исто така, изработени се тендерските документи за твининг проектите на Министерството за 
финансии планирани во Акцискиот документ од ИПА 2018 за потсекторот управување со 
јавни финансии, со кои ќе се реализираат дел од реформите планирани во Програмата за 
реформа на управувањето со јавни финансии 2018 - 2021 година.  
Во текот на 2019 година во соработка со експерти од Светска банка се изработи 
функционална и техничка спецификација за Интегрираниот систем за управување со јавни 
финансии. 

Во Одделението за стратешко планирање подготвени се: 
-Извештај за остварените резултаи во функција на стратешките приоритети на Владата на 
РСМ за 2019 година,  
- Годишниот план за работа на Министерството за финансии за 2019 година,  
- Стратешки план на Министерството за финансии за 2020 -2022,  
- Предлог иницијативи од Министерството за финансии за Програмата за работа на Владата 
на Република Северна Македонија за 2020 година.  

 

3. ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ 
 

Во Секторот зафинансиски систем донесени се повеќе измени на законски решенија во 
функција на натамошно зајакнување на финансискиот систем и системот на осигурување и 
тоа: 

-Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во 
сообраќајот,  
- Закон за изменување на Законот за платниот промет,Закон за изменување и дополнување 
на Законот за супервизија на осигурување,  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за банките,  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при 
договори за потрошувачки кредити,  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина, 
- Одлука за 18-та емисија на обврзници за денационализација, 
- Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за развој на пазарот на 
капитал.  
Изготвени и доставени до Собрание на усвојување и: 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за издавање на обврзници за 
денационализација, 
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- Закон за изменување и дополнување на Законот за банките, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република 
Македонија, 
- Закон за изменување на Законот за кредитно биро,  
-  Закон за изменување на Законот за лизинг,  
- Закон за изменување на Законот за задолжница, 
-Закон за изменување на Законот за фондот за осигурување на депозити, 
- Закон за изменување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари, 
- Закон за изменување на Законот за финансиските друштва, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина, 
- Закон за изменување на Законот за чек,  
- Закон за изменување на Законот за меница, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за централен регистар, 
-  Закон за изменување на Законот за давање на финансиски услуги на далечина, 
-  Закон за изменување на Законот за игрите на среќа и забавните игри, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи, 
- Закон за изменување на Законот за сметководството за непрофитните организации, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот на 
претпристапна помош (ИПА),  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија, 
- Закон за изменување и дополнување на Закон за сметководство за буџети и буџетски 
корисници,  
- Закон за изменување и дополнување на Закон за ревизија, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за девизното работење, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при 
договори за потрошувачки кредити. 
Исто така се донесе Правилник за изменување на Правилникот за образецот, формата, 
содржината и начинот на водење на годишниот финансиски извештај за политичките 
партии; 

Превземени се повеќе активности и изготвени се повеќе документи: 
- Информација за Деветтогодишно собрание на акционери на Европа Ре;  
- Информација за примената на актуелната регулатива за финансиско работење и друга 
поврзана регулатива со наоди, препораки и предлог мерки за подобрување на состојбата и  
др. 

Во 2019 година издадени се: 
-дозволи за основање и работа на финансиско друштво - 6 (шест);  
- решенија за согласност за член на орган на управување во финансиско друштво - 4 ( 
четири); 
-  решенија за согласност за промена на основната главнина на финансиско друштво - 6 
(шест); 
- решенија за согласност за промена во сопственичката структура на финансиско друштво -  
3 (три); 
-решение за одземање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво - 1 (едно); 
-решенија за запирање на постапка по барања доставени од финансиски друштва-  5(пет); 
- решенија за согласност за член на орган на управување на давател на финансиски лизинг- 
5 (пет); 
- решение за промена на основната главнина на давател на финансиски лизинг - 1 (едно); 
- решение за согласност за промена во сопственичката структура на давател на финансиски 
лизинг -1 (едно); 
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-решенија за запирање на постапка по барања доставени од даватели на финансиски 
лизинг- 2 (две); 
-лиценци за приредување игри на среќа -14 (четиринаесет); 
- решенија за приредување игри на среќа и забавни игри- 620 (шестотини и дваесет );  
- дозволи за приредување игри на среќа и забавни игри -250 (двеста и педесет); 
-лиценца за вршење на работи на процена од областа на побарувања и обврски-1 (една); 
- мислења за утврдување на постоење на економски интерес за прием во државјанство на 
Република Северна Македонија согласно Уредбата за утврдување на критериумите за 
особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување 
на државјанство на Република Северна Македонија -66(шеесет и шест ). 
 
 

4. ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 
 

Во Управата заимотно правните односи  донесени се:  
- Закон  за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите 
во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост и  
- Закон  за дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост.   
- Воспоставен е електронски систем–Портал за проверка на статус на предмет за 
приватизација https://privatizacija.finance.gov.mk/со цел барателите во постапките за 
приватизација да имаат увид во текот на постапките  по поднесените барања за 
приватизација со што е овозможена поголема ефикасност во окончување на постапките за 
приватизација на градежно земјиште.  
Исто така, во текот на 2019 година континуирано се преземаа активности за решавање на 
предметите за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост и предметите 
за експропријација.  
Управата за имотно-правни работи управува и со системот за електронско јавно наддавање 
воспоставен согласно Законот за користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост. 
 

1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ  И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2020 ГОДИНА 
Во првите девет месеци од 2020 година е забележан пад на домашната економската 
активност од 5,9%, што е главно одраз на неповолните движења во второто тримесечје, кога 
економската активност се намали за речиси 15% на годишна основа, како резултат на 
ограничувачките мерки за спречување на ширењето на коронавирусот во земјата и 
влошеното меѓународно економско окружување, со што најтешко погодени беа 
индустриското производство, градежништвото, трговијата, транспортот и угостителството. 
Во третото тримесечје падот на економската активност значително забави, односно е 
регистриран пад од 3,3%, во услови на забавено темпо на пад на активноста во 
индустрискиот и услужниот сектор, а раст во градежниот и земјоделскиот сектор. 

Пролонгирањето на здравствената криза во земјата и на меѓународно ниво, но и 
зголемената неизвесност поврзана со времетраењето и интензитетот на овој неекономски 
шок ги влошија очекувањата за економската активност во 2020 година, која согласно 
ревидираните проекции е предвидено да забележи пад од 4,4%. 
Одговорот на фискалната политика на пандемијата во земјата беше брз и значаен во 
поддршката на претпријатијата и вработените во најпогодените дејности и на ранливите 
категории на население. Државната помош преку различни мерки кои ќе ги поддржат 
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домашната побарувачка и извозната активност ќе продолжи во 2021 година со цел побрзо 
опоравување на домашната економија и создавање основа за забрзан економски раст на 
долг рок. 
Во 2021 година, економскиот раст во земјата се очекува да премине во позитивната зона, во 
услови на очекувано закрепнување на инвестициите, потрошувачката и надворешната 
побарувачка, при што е проектиран раст од 4,1% согласно основното сценарио, кое 
претпоставува слабеење на здравствената криза и етапно подобрување на 
епидемиолошката слика, повисока искористеност на производствените и услужните 
капацитети, поволни ефекти од економските мерки, како и зголемена доверба кај 
потрошувачите и инвеститорите. 

Исто така, Министерството за финансии во рамките на своите надлежности 
реализирашемерки и активности во функција на справување со пандемијата и ублажување 
на ефектите на здравствената криза врз економијата, со целзадржување на 
макроекономската стабилност. 

 

Министерството за финансии во овој период работеше на подготовката и 
донесувањето на следниве закони и подзаконски акти: 
Поаѓајќи од законски утврдените надлежности и организационата поставеност на 
министерството, подготвени се повеќе закони и подзаконски акти во функција на 
реализација на поставените цели и надлежности на министерството. 

 

1. АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

Во Секторот за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба 
против измама на ЕУ средстватасо поддршка од експертите од ИПА твининг проектот 
извршена е анализа на националните правни акти и нивна усогласеност со Директива 
2017/1371 за борба против измама во врска со финансиските интереси на Унијата со 
примена на кривичното право.  Согласно резултатите од извршената проценка подготвени 
се нацрт измени на Кривичниот законик. Извештајот од направената проценка како и нацрт 
измените на Кривичниот законик се доставени до Министерство за правда  како надлежна 
институција од оваа област, со цел понатамошно процесирање. Исто така, во соработка со 
експертите од ИПА твининг проектот ревидирани се Нацрт - Одлуката за формирање на 
координативно тело за спречување на неправилности при користење на средствата од 
Европската унија (АФКОС мрежа) како и Нацрт-Уредбата за утврдување на меѓусебните 
односи на структурите вклучени во системот на управување со неправилности и измами при 
користење на ЕУ средства.  

Со поддршка од експертите од ИПА твининг проектот се подготви Извештај за проценка на 
законската рамка за финансиската инспекција во јавниот сектор и други релевантни 
документи, како основа за измени на законската регулатива за финансиската инспекција во 
јавниот сектор.  

Извршена е проценка за реализација на Акциониот план за спроведување на Националната 
стратегија за спречување измама за заштита на финансиските интереси на Европската унија 
во Република Северна Македонија за периодот од 2019 до 2022 година. Согласно 
извршената проценка  подготвен е Акцискиот план за 2020-2021 за имплентација на 
Националната стратегија за борба против измама со ЕУ фондови. 
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Подготвен е, исто така,Годишниот извештај за работата на финансиската инспекција во  
јавниот сектор и спроведувањето на Националната стратегија за спречување измама за 
заштита на финансиските интереси на Европската унија во 2019 година, кој беше усвоен од 
Владата на Република Северна Македонија на 22.04.2020 година.  Извршени се  
инспекциски постапки согласно Законот за финансиска дисциплина, извршена е проценка на 
ризик на сите пријави доставени согласно Законот за финансиска инспекција во јавнот 
сектор и извршена е компаративна анализа на финансиската инспекција во Република 
Северна Македонија со другите земји од региониот и тоа со Р. Булгарија, Р. Хрватска и Р. 
Словенија.  

Во Секторот за јавна внатрешната финансиска контролареализирани се следните 
активности: 
Во февруари 2020 година започна со реализација втората компонента „Зајакнување на 
системот  на јавната внатрешна финансиска контрола преку ефикасно спроведување на 
Политиката за ЈВФК“ од ИПА  Твининг проектот „Зајакнување на буџетското планирање, 
извршување и функциите на внатрешната контрола“. Имајќи ја предвид состојбата со 
пандемијата предизвикана од COVID 19, активностите од проектот се реализираа „on line“ 
преку видео конференциска врска. Со цел прилагодување на временските рамки со 
новонастанатата состојба, Централната единица за хармонизација во соработка со 
експертите вклучени во твининг проектот подготвија Извештај со анализа и препораки за 
подобрување на Акциониот план за периодот од 2019 до 2021 година од Политиката на 
јавната внатрешна финансиска контрола. 
Во 2020 година, во рамки на твиниг проектот, продолжи реализацијата на активностите од 
Приоритет 6: Внатрешна контрола од Акцискиот план на Програмата за реформи во 
управувањето со јавните финансии од 2018 до 2021 година. Изготвен е Нацрт - Закон за 
системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор кој е усогласен со новиот 
Закон за буџети и истиот е објавен на ЕНЕР. На 15 декември 2020 година се одржа “on line” 
јавна расправа по Нацрт Законот за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот 
сектор на кој учествуваа 34 учесници од повеќе министерства и други буџетски корисници и 
професионални и други здруженија.  
Заради понатамошно унапредување на структурата, обемот и влијанието на Годишниот 
извештај за јавната внатрешна финансиска контрола во рамки на проектот изготвен е нов 
модел на Годишен извештај за системот на јавната внатрешна финансиска контрола преку 
изготвување Нацрт-правилникот за формата и содржината на извештаите, акционите 
планови и изјавата за квалитетот и состојбата на внатрешните контроли. 
Со цел обезбедување континуирани обуки за јавни финансии (вклучувајќи ја и ЈВФК) во 
рамки на Твининг проектот започнаа активностите поврзани со основање на Школа за јавни 
финансии. Формирана е работна група за координација на активностите за воспоставување 
на школата која ќе има задача да изготви анализа и даде предлог за  избор на модел за 
организација на Школата за јавни финансии.  
Централната единица за хармонизација на 22 април 2020 година на веб страната објави 
„Насоки за работа на единиците за внатрешна ревизија од јавниот сектор во Република 
Северна Македонија во услови на вонредна состојба предизвикана од COVID -19“. 
Владата на Република Северна Македонија на 18 август 2020 година го усвои Годишниот 
извештај за функционирањето на системот ЈВФК за 2019 година.  

 
Во Секторот за внатрешна ревизија, изготвени се Годишен извештај за работата на 
Секторот за внатрешна ревизија за 2019 година,Извештаи за извршените внатрешни 
ревизии согласно Годишниот план за 2020 година,Стратешки план за извршување на 
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внатрешна ревизија за период од 2021 до 2023 година и Годишен план за внатрешна 
ревизија за 2021 година. 

Во Секторотинформатиката, перманентносe превземаa мерки и активности законтинуиран 
развој и одржување на ИКТ инфраструктура во согласност со развојот на новите технологии, 
стандарди и барањата на корисниците на Министерството и други субјекти, и тоа преку 
oдржување и безбедност на информатичката опрема, обука за вработените, континуирана 
надградба на информатичката инфраструктура и стручна и логистичка поддршка за 
вработените во министерството. 
Во текот на 2020 година, Имплементиран e систем за управување со безбедносни 
информации и настани (Security Information and Event Management - SIEM) изавршена  e 
надградба и миграцијата на серверска инфраструктура на податочниот центар на 
Министерството. 
До крајот на годината се планираше завршување на серверска инфраструктура на 
податочниот центар на Министерството на секундарна локација - Струмица како и 
воведување во продукција на системот е-трезор за воведување електронски плаќања. Но, 
имајќи ја предвид состојбата со пандемијата предизвикана од COVID 19 ( изолација на 
Секторот за информатика на Министерството и на УЈП ПЕ Струмица и откажаните набавки), 
планираната активност за 2020 година е делумно завршена и истата ќе продолжи во 2021 
година. Изготвени се политики и процедури на ISO 27002:2013 стандард/код за најдобра 
практика за управување со безбедноста на информациите. 
Во врска со имплементацијата на современ интергриран информационен систем за 
управување со јавните финансии, со ангажман на консултанти, во соработка со Секторите 
за Трезор, Буџет и фондови, Јавен долг и меѓународни финансии, Финансиски прашања, и 
Информатика, изработена е техничка спецификација заинтергриран информационен систем 
за управување со јавните финансии. Се очекува во наредниот период имплементација на 
истиот. 

 

 

2. МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Во Секторот за буџет и фондовиизработена е: 
-Завршната сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година,  
- Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна 
Македонија за 2020 година,  
- Измени и дополнувања на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, 
- Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната 
власт и помеѓу фондовите,  
-Уредба со законска сила на Законот за буџети во вонредна состојба и  
-Уредба со законска сила на Законот за финансирање на ЕЛС за врема на вонредна 
состојба. 
Исто така, издготвени се: 
- Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година,  
- Законот за извршување на Буџетот за 2021 годинаи  
-Со експерт од Светска банка изготвен е Предлог-Закон за буџетите и истиот од 01.10.2020 
година е ставен на ЕНЕР за коментари. 

Во Секторот за буџет и фондови подготвени се повеќе документи во функција на 
реализација на зацртаните цели и активности и тоа:  
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-Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2021-2023 година,  
- Ревидирана фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2021-2023 година 
(со изгледи до 2025), Буџетски циркулар за 2021 година со кој се даваат насоките за 
изработка на Буџетот за наредната година,  

Во Секторот за трезорско работење, во 2020 година донесено е: 
-Упатство за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните 
приходи, 

- Се изврши обезбедување на online внес на барања за плаќања и обврски од буџетските 
корисници. 
 

Сектор за макроекономска политика: 
- Програмата на економски реформи 2020-2022 е усвоена од страна на Владата и доставена 
до Европската комисија на 3 февруари 2020 година. Согласно Хоризонталниот преглед на 
Програмите за економски реформи 2020-2022 година на државите од Западен Балкан и 
Турција1, по претходно спроведени оценски мисии од страна на ЕК, Република Северна 
Македонија има постигнато најголем успех во спроведување на препораките од Економско-
финансискиот дијалог од мај 2019 година. Врз основа на оценката од страна на Европската 
комисија, во рамки на Економско-финансискиот дијалог, одржан на 19 мај 2020 година, 
усвоени се заеднички заклучоци со препораки за наредниот период, насочени кон мерки кои 
обезбедуваат итен одговор во однос на фискалната, економската и социјалната политика, 
со цел намалување на влијанието на пандемијата, како и транзиција од овие краткорочни 
мерки кон подолгорочни структурни мерки за поттикнување на закрепнување на економијата 
на среден рок. Министерството за финансии, како координатор на процесот на подготовка 
на ПЕР, достави до Владата Информација со Акциски план за спроведување на усвоените 
заеднички заклучоци. Имајќи предвид дека ПЕР 2021-2023 треба да се достави до ЕК 
најдоцна до 31 јануари 2021 година, надлежните институции треба до декември 2020 година 
да реализираат што повеќе активности во насока на исполнување на заклучоците, со цел 
исполнување на економските критериуми за членство во ЕУ. Во рамки на Информацијата 
доставена до Владата, приложен е и Работен план за ПЕР 2021-2023 година за подготовка 
на структурни реформски мерки за наредниот среднорочен период за надминување на 
трите клучни предизвици за земјата, а согласно оценката на ЕК: 1) подобрување на 
квалитетот и релевантноста на образовниот систем; 2) зголемување на конкурентноста на 
домашните компании и нивна интеграција во глобалните синџири на вредности и 3) 
формализација на економијата. При дефинирање на мерките, фокусот на институциите 
треба да биде насочен кон пост-ковид закрепнување на економијата, при што зелената и 
дигитална трансформација на економијата треба да е присутна во сите области на 
структурните реформи. Воедно, треба да се обрне поголемо внимание и на социјалната 
заштита, особено на здравствената заштита. 
Во изработка на Програмата се вклучени сите релевантни институции, а Програмата  треба 
да се финализира до крајот на 2020 година.На 7 декември 2020 година Нацрт-Програмата, 
Поглавје 5 - Структурни реформски мерки, објавена е на Интернет страната на 
Министерството за финансии, со цел сите заинтересирани страни да дадат активен 
придонес во процесот на изработката на документот,  со истовремено пратено известување 
до сите заинтересирани страни, вклучително и секретарот на  Економско-социјалниот совет. 
Предвидено е Програмата да биде доставена до Владата во јануари 2021 година, а по 

1https://www.ab.gov.tr/siteimages/resimler/COM%20horizontal%20overview_ERPs%202020%20and%20COVID%20final%20(1)(2).
pdf 
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усвојување од страна на Владата, истата ќе се достави до Европската комисија најдоцна до 
31 јануари 2021 година, согласно Водичот на Европската комисија за подготовка на 
Програмата. 
Во јуни 2020 година беше подготвен и доставен до Светска банка нов Извештај за 
напредокот во спроведување на реформите согласно методологијата на Извештајот „Doing 
Business“,додека во текот на октомври 2020 година беше изговена и доставена 
Информација за статусот на реализација на мерките за подобрување на деловното 
окружување согласно извештајот "Doing Business 2020" на Светска банка, и известување во 
врска со објавувањето на овој Извештај во наредниот период.  
Објавен е јавен повик за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен 
кредит во периодот од 1ви јануари до 31ви декември 2020 година, со што продолжи 
реализацијата на проектот „Купи куќа, купи стан“.Министерството за финансии до Владата 
на Република Северна Македонија достави Извештај за спроведување на Законот за 
субвенционирање на станбен кредит, со Предлог - одлука за времетраењето на јавниот 
повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран 
станбен кредит во 2021 година. 
Во Секторот за меѓународните финансиски односи и управувањето со јавниот долг во 
2020 година донесени се: 
- Уредба со законска сила за задолжување на Република Северна Македонија кај 
Меѓународниот монетарен фонд за финансиската поддршка од Инструментот за брзо 
финансирање за време на вонредна состојба,  
- Уредба со законска сила за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај 
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за 
финансирање на Проектот за итно справување со COVID-19 во Северна Македонија за 
време на вонредна состојба,  
- Уредба со законска сила за измена и дополнување на Законот за задолжување на 
Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - 
Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за поврзување на 
локални патишта,  
- Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната 
банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот 
за поврзување на локални патишта за време на вонредна состојба,  
- Уредба со законска сила за задолжување на Република Северна Македонија кај 
Европската Унија преку инструментот Mакро–финансиска поддршка за справување со 
последиците предизвикани од Ковид-19 пандемијата за време на вонредна состојба,  
- Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната 
банка за обнова и развој-Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот 
за администрирање на социјалното осигурување,  
- Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка 
за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за 
итно справување со COVID-19 во Северна Македонија.  
Во собраниска процедура се следните закони:  
-Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната 
банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот за модернизација на 
земјоделството, 
-Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната 
банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот за енергетска ефикасност во 
јавниот сектор,  
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- Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка 
за обнова и развој за финансирање на Проектот за воведување на брз автобуски систем 
(автобуско метро) на територијата на Градот Скопје и  
Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната 
банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на 
Проектот за унапредување на основното образование. 
Воедно, во 2020 година подготовени и донесени се следните одлуки:  
-Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на нето- 
задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски 
пазар во 2020 годинa, 
- Oдлука за именување на заменик гувернер на Република Северна Македонија во 
Европската банка за обнова и развој, 
- Oдлука за именување на заменик гувернер на Република Северна Македонија во 
групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното 
здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција 
за гарантирање на инвестициите,  
- Oдлука за субвенционирање на каматата спрема Европската инвестициона банка која ќе се 
пресметува на преостанатиот дел од заемот во износ од 50.962.187,00 ЕВРА одобрен со 
Финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други 
приоритетни проекти – V фаза, склучен меѓу Европската инвестициона банка и Развојна 
банка на Северна Македонија АД Скопје, како и пресметаната камата од страна на 
Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, 
- Одлука за максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од 
вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзници на Република Северна 
Македонија,како и  
- Одлуката за општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска 
корпорација со запишување на дополнителни акции од страна на Република Северна 
Македонија. 
Во текот на 2020 година е изработен Годишен извештај за јавниот долг за  2019, а исто така 
во текот на годината е изработена и усвоена од Влада на Република Северна Македонија и 
Стратегијата за управување со јавниот долг за 2021-2023 година  (со изгледи до 2025). 
Обезбедени се средства за продолжување на започнатите продуктивни инфраструктурни 
проекти  во функција на повисок економски раст, подготвени и усвоени се: 
- Информацијата за потребата од склучување на Амандман бр.3 и Амандман бр. 4 на 
Договорот за грант меѓу Република Северна Македонија и Соединетите Американски 
Држави за развојната цел: „Република Северна Македонија е просперитетно, самоодржливо 
и инклузивно демократско општество“,  
- Информацијата за пренамена на средства од Проектот за поврзување на локални патишта 
финансиран од Светска банка во насока на кофинансирање на владината мерка за 
финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза 
предизвикана од вирусот COVID-19 за исплата на платите на работниците за месеците 
април и мај 2020 година,  
- Информацијата за потребата од испраќање Писмо за намери до Меѓународниот монетарен 
фонд за користење на финансиска поддршка од Инструментот за брзо финансирање (Rapid 
Financing Instrument), 
 
- Информација за потребата од користење на Макро-финансиска поддршка од Европската 
Унија за не-ЕУ држави,  
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- Информација за склучување на Меморандум за разбирање за макрофинансиска помош на 
Република Северна Македонија со Европската унија во износ до 160 милиони евра, 
- Информација за потребата од задолжување на Република Северна Македонија кај 
Светската банка со заем за развојни политики за итни ситуации, како и користење на 
финансиска помош од Меѓународниот монетарен фонд,  
- Информација за потребата од склучување на Амандман на Договорот за заем за Проектот 
за подобрување на железничката пруга на Коридорот 10,  

- Информација за начинот на обезбедување на преостанатите 50% од средствата потребни 
за затворање на финансиската конструкција за изградба на железнички граничен премин со 
придружни содржини „Табановце“ помеѓу Република Северна Македонија и Република 
Србија. Воедно,  

- Подготвена е и доставена до Владата Информацијата за потребата од склучување на 
Омнибус Амандман на Договорите за заем со Меѓународната банка за обнова и развој - 
Светска банкаи истата се очекува да се усвои до крајот на 2020 година. 

Исто така, подготвени се и следните документи: 

- Акцискиот план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни 
финансии за 2020 година е усвоен од страна на Владата на Република Северна Македонија. 
Исто така, усвоени и објавени се и Годишниот извештај за следење на спроведувањето на 
Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни 
финансии за периодот јануари 2019 година – декември 2019 година и Извештајот за 
следење на спроведувањето на Акциски план за 2020 година за Програмата за реформа на 
управувањето со јавни финансии за периодот јануари – август 2020 година. 
Врз основа на спроведената Проценка на управувањето со јавните инвестиции (ПИМА) од 
страна на Меѓународниот монетарен фонд, Министерството за финансии, како координатор 
на процесот подготви Акциски план за спроведување на препораките од ПИМА, кој е усвоен 
од страна на Владата. Акцискиот план предвидува активности кои треба да започнат со 
реализација во 2021 и 2022 година, а ќе се спроведуваат од страна на надлежните 
национални институции во следниот период 2021 - 2024 во насока на подобрување на 
планирањето, алокацијата и спроведувањето на јавните инфраструктурни проекти. 

Во Секторот зауправувањето со Европските фондови подготвени се повеќе документи 
во функција на натамошно унапредување на односите со Европската Унија:  

- Годишната изјава за гаранција за ефективно и ефикасно функционирање на системот за 
децентрализирано управување со ИПА средствата, Изјавата за 2019 година за програмите 
од ИПА 1 и  
- Годишна декларација за управување со програмите од ИПА 2 и беа доставени од 
Раководителот на Оперативната Структура/ Програмскиот Службеник за Авторизација до 
НАО ( односно од Раководителот на Телото за Управување/Директорот на ИПАРД Агенција 
за ИПАРД II и НИПАК за ИПА II до НАО), а потоа од НАО до Европска комисија, 
- Пакет документација до ЕК за барање за доделување право за индиректно управување со 
ИПАРД II помошта. 
- Доставена е Финална декларација за трошоци и извештај за одржливост на 
инвестициските проекти реализирани во рамките на ИПА Програмата за помош при 
транзиција и институционална надградба 2012, со цел затварање на програмата.Подготвена 
и доставена е Годишна декларација за управување со програмите од ИПА II. 
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Во однос на одржливоста на проекти по затварање на програмата подготвени се: 
-Измени и дополнувања на Уредбите за децентрализирано и целосно децентрализирано 
управување и индиректно управување со ИПА I, ИПАРД 1и ИПА II. 
Тековно се имплементираат коментарите добиени од Секретаријатот за законодавство по 
текстовите на Уредбите по што следи нивно официјализирање до кајот на 2020 година. По 
усвојување на Уредбите ќе се пристапи кон изготвување на Упатство за одржливост на 
проектите од страна на НАО. 
Исто така, во тек е ревидирање на Плановите за јавни набавки за ИПА 2 (транспорт, 
животна средина и климатска акција, правда и внатрешни работи, како и за образование, 
вработување и социјална политика) кои се веќе финализирани и ќе се потпишат во првата 
недела од јануари 2021 година. 

Препораките кои произлегуваат од научените лекции и добрата пракса во работењето со ЕУ 
фондовите се нотирани во Анализата на научени лекции која се подготвува на годишно 
ниво. Имено, Анализата на научени лекции за 2019 година беше подготвена и доставена до 
засегнатите страни на 9 јуни 2020 година, со цел избегнување на најфрекфентните грешки 
при подготовката на документите кои се доставуваат на одобрување во ДЕУ. Овие 
препораки се следат континуирано од страна на ЦФЦД и институциите кориснички на ИПА. 

Во однос на апсорпцијата на ИПА средствата, исплатата на средства за склучените 
договори заклучно со 31.12.2020 година по програма, е следната:  
- Транспорт и животна средина: исплатени се вкупно 21,90 милиони евра, од кои 17,98 
милиони евра ИПА средства. 
- ТАИБ 2012: исплатени се вкупно 17,32 милиони евра, од кои 14,31 милиони евра се ИПА 
средства. 
- ТАИБ 2013: исплатени се вкупно 22,43 милиони евра, од кои 18,77 милиони евра се ИПА 
средства. 
- Правда и внатрешни работи 2014: исплатени се вкупно 10,85 милиони евра, од кои 9.46 
милиони евра се ИПА средства. 
- Акциска програма за образование, вработување и социјална политика 2017: 
исплатени се вкупно 1,30 милиони евра, од кои 1,21 милиони евра се ИПА средства. 
Во иста насока, во тек е и имплементацијата на повеќе проекти од тековните програми, и 
тоа: 
- Транспорт и животна средина: Повеќегодишната секторска оперативна програмата за 
Животна средина и климатски промени и Транспорт се во износ од 269.77 милиони евра, од 
кои 229.87 милиони евра се ИПА средства.Во рамките на оваа програма, единаесет (11) 
договори се веќе потпишани во вкупен износ од 55,76 милиони евра. Исто така, за овие два 
сектора, тендерските постапки за повеќе проекти се веќе иницирани и во фаза на 
евалуација, иакопоради пандемијата со КОВИД 19, голем дел од  тендерските постапки 
значително се прологнираа, а дел од тендерските постапки беа откажани како резултат на 
неуспешна евалуација. 
- Акциска програма за образование, вработување и социјална политика 2017: Во 
рамките на оваа Програма до сега се склучени 3 (три) договори. Износот на склучени 
договори изнесува 5,36 милиони евра заклучно со декември 2020 година.Во моментов, 
започнати се подготовките на тендерските досиеја за проектите финансирани од оваа 
програма и иницирани се неколку тендерски постапки. 
 
Во Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политика во текот на 2020година 

поради усогласување со Законот за прекршочна постапка, донесени се следните закони:  
СТРАТЕШКИ ПЛАН 2021-2023 ГОДИНА                                                                                                                                                31 

  
 



 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот,  
-Закон за изменување и дополнување на Законот за административните  такси, Закон за 
изменување и дополнување на законот за даночна постапка,  
-Закон за изменување и дополнување на законот за комуналните такси, Закон за 
изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа.  
- Донесена е и Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2021 
година, како и 
-Уредбата за применување на регулативите на Комисијата на Европските заедници за 
распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура,во насока на 
усогласување со европското законодавство. 

Во 2020 година се донесении:  

-Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, 
- Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход со кои се 
предвиде ослободување од плаќање на месечните аконтации за месеците ноември и 
декември 2020 година и јануари и февруари 2021 година,  
- Законот за данокот на додадена вредност,  
- Законот за даночна постапка,  
- Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од 
здравствено -економската криза предизвикана од вирусот kovid-19, за месеците октомври, 
ноември и декември 2020 година, 
- Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено -економската 
криза предизвикана од вирусот covid-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 
година и  
- Законот за измена и дополнување на Законот за враќање на дел од данокот на додадена 
вредност на физичките лица, како дел од четвриот пакет на економски мерки за 
ревитализирање на економијата во услови на КОВИД-19.  

Во собраниска процедура се:  
- Закон за изменување и дополнување на Царински закон, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за заштита на правата 
од интекелтуална сопственост, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во 
царинските постапки,  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжитено социјално 
осигурување,  
- Закон за регистрирање на готовински плаќања, 
- Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка,  
- Предлог на Закон за изменување на Законот за стоковните резерви и  
- Предлог на Закон за изменување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени 
деривати. 
- Измена на  Уредбата за применување на регулативите на Комисијата на Европските 
заедници за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, 
-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усогласување и менување на 
Царинската тарифа за 2021 година,  
- Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена 
вредност, 
- Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и 
услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот и за 
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формата и содржината на извештајот за примен промет на добра и услуги за кои даночен 
должник е даночниот обврзник примател на прометот,  
- Правилник за спореведување на законот за данокот на додадена вредност, Правилник за 
формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации 
на  данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност,  
- Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на 
месечните аконтации на  данокот на добивка,  
- Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри 
кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација,  
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките и 
функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, 
Oбразецот на фискалната сметка, Oбразец на фискално лого, документот Касова сметка за 
сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, 
начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на 
соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на 
управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и 
продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски 
систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат 
фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување, постапката и 
документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на 
фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за 
техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за 
добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките 
карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација,  
- Oдлука за изменување и дополнување на Oдлуката за определување на добрата и 
услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, 
- Правилник за формата и содржината на барањето за претворање на финансиска 
поддршка за исплата на плати во грант,  
- Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање 
на примената финансиска поддршка за исплата на финансиски средства,  
- Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање 
на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците октомври, ноември и 
декември 2020година,  
- Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање 
на примената финансиска поддршка за исплата на плати за  месеците април, мај и јуни 2020 
година,  
- Правилник за формата, содржината и начинот на доставување и одобрување на 
извештајот за донирани финансиски средства., и  
-Правилник за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и 
данок на додадената вредност при увоз на стоки – добра наменети за реализација на проект 
кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен 
меѓу Република Северна Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека 
со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци како и 
формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната 
документација. 
Поради вонредната состојба со светската пандемија Ковид 19, донесени се и уредби со 
законска сила, и тоа:  
- Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка,  
- Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за данокот на добивка,   
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- Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за данокот на добивка,  
- Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход,  
- Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за данокот на личен доход, 
- Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за 
примена на законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состоја, 
- Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите,   
- Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за акцизите,  
- Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за акцизите,  
- Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за 
примена на Законот за акцизите,  
- Уредба со законска сила за применување на законот за комунални такси, донесена па 
укината од Уставен суд,  
- Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за 
примена на законот за даночна постапка за време на вонредна состојба,  
- Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на 
законот за даночна постапка  за време на вонредна состојба,  
- Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на 
законот за даночна постапка за време на вонредна состојба,  
- Уредбата со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на 
додадена вредност на физичките лицаза време на вонредна состојба и  
- Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за 
примена на законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица 
за време на вонредна состојба.  
Исто така донесени се и следните подзаконски акти/правилници: 
- Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за 
намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем 
на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување,  

- Правилник за формата и содржината на годишната даночна пријава за утврдување данок 
на личен доход, начинот на доставување на годишната даночна пријава од страна на 
органот за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на обврзникот,  

- Правилник за формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и 
искажувањето на финансискиот резултат на даночните обврзници што вршат самостојна 
дејност,  

- Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на 
одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување,  

- Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на 
ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка, 

- Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на 
месечните аконтации на  данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна 
дејност, 

- Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на 
месечните аконтации на  данокот на добивка,  
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- Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри 
кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација, 

- Правилник изменување и дополнување на Правилникот за техничките и функционалните 
карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на 
фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна 
трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за 
одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен 
модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, 
начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на 
соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на 
управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат 
фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување, постапката и 
документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на 
фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за 
техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за 
добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките 
карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација,  

- Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на 
плати на работниците,  

- Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на 
финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност. 

На 1-ви јануари 2020 година стапи на сила мултилатералната конвенција за заемна 
административна помош за даночни прашања која Република Северна Македонија ја 
потпиша во јуни 2018 година. Конвенцијата обезбедува сeопфатна мултилатерална рамка за 
размена на информации и помош при наплата на даноци, 

На 29-ти јануари 2020 година, Република Северна Македонија ја потпиша 
Мултилатералната конвенција за имплементација на мерките за спречување на ерозија на 
даночната основа и преместување на профитот кои се однесуваат на договорите за 
одбегнување на двојното оданочување (MLI). 

Во Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политикакон крајот на 2020 година, 
Министерството за финансии ја достави до Владата Стратегијата за реформа во даночниот 
систем 2021-2024, со цел истата да биде усвоена. За Стратегијата, во текот на 2020 година  
беа одржани јавни настани и средби со засегнатите страни, чии забелешки беа разгледани 
за можност за имплементирање.  Стратегијата ќе претставува 5 годишен план во развојот на 
даночната политика која треба да се одсликува со предвидливост, транспарентност, 
дигитализација на најголем дел од процесите и праведност во даночниот систем. 
Во Одделението за стртатешко планирање, изготвени се следните документи:  

- Предлог- Стратешки план на Министерство за финансии за 2021-2023, 
- Извештај за остварените резултаи во функција на стратешките приоритети на Владата на 
РСМ за 2019 година,  
- Годишниот план за работа на Министерство за финансии за 2020 година, Извештај за 
спроведување на Годишниот план за работа на Министерство за финансии за 2019 година 
како и  
- Предлог иницијативи од Министерството за финансии за Програмата за работа на Владата 
на Република Северна Македонија за 2021 година. 
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3. ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ 

 

Во Секторот зафинансиски систем донесени се повеќе измени на законски решенија во 
функција на натамошно зајакнување на финансискиот систем и тоа: 

- Закон за изменување на Законот за супервизија на осигурување,  

- Закон за изменување на Законот за платниот промет, 

- Закон за изменување и дополнување на Закон за хартии од вредност,  

- Закон за изменување и дополнување на Закон за преземање на акционерските друштва, 

- Закон за изменување на Закон за инвестициски фондови и  

- Закон за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници 
на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без 
родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, 
филмски работници и естрадни уметници. 

Во 2020 година издадени се: 
- 7 (седум) лиценци за приредување игри на среќа,  
-800 (осумсто) решенија за приредување игри на среќа и забавни игри   
-280 (двеста и осумдесет) дозволи за приредување игри на среќа и забавни игри.  
Исто така, издадени се: 
- дозволи за основање и работа на финансиско друштво -4 (четири);  
- решение за согласност за член на орган на управување во финансиско друштво- 1 (едно);  
- решенија за согласност за промена на основната главнина на финансиско друштво- 4 
(четири);  
- решение за одземање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво -1 (едно);  
- решенија за запирање на постапка по барања доставени од финансиски друштва -3 (три);  
- решение за согласност за промена во сопственичката структура на давател на финансиски 
лизинг -1 (едно). 
Во првата половина на 2020 година се донесоа и следните уредби: 

- Уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи за 
време на вонредна состојба, 
-Уредба со законска сила за начинот на промена на договорни услови на кредитни 
изложености кај банките и штедилниците,  
- Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за начинот на 
промена на договорните услови на кредитните изложености кај банките и штедилниците; 
- Уредба со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба, 
- Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за банките за време на вонредна состојба,  
- Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на потрошувачите при 
договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба, 
- Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата за примена на Законот за заштита 
на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба, 
-Уредба со законска сила за примена на Законот за финансиските друштва за време на 
вонредна состојба,  
- Уредба со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба, 
- Уредба со законска сила за примена на Законот за санација и реконструирање на дел од 
банките во Република Македонија за време на вонредна состојба,  
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- Уредба со законска сила за примена на Законот за игри на среќа и забавните игри за време 
на вонредна состојба. 
Во собраниска процедура се:  

- Закон за изменување на Закон за издавање на обврзници за денационализација,  
- Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи, 
- Закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската банка за поддршка на 
развојот. 
Донесени се, исто така: 

- Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на 
образецот на извештаите за финансиските активности и за состојбата и изворите на 
средствата на финансиските друштва,  
- Правилникот за изменување на  Правилникот за посебните податоци потребни за системот 
на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната 
евиденција  
- Одлуката за зголемување на почетниот капитал на Развојната банка АД Скопје. 

Подготвени и донесени се следните подзаконски акти: Правилник за образецот за извештај 
со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за 
изборна кампања и извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање 
на изборна кампања. 

 

4. УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ 
 

Во Управата за имотно правните односиво текот на 2020 година континуирано се 
преземаа активности за решавање на предметите за приватизација на градежно земјиште 
во државна сопственост и предметите за експропријација.Исто така, се управуваше и со 
електронски систем – Портал за проверка на статус на предмет за приватизација 
https://privatizacija.finance.gov.mk/, преку кој барателите имаат увид во текот на постапките  
по поднесените барања за приватизација, како и со системот за електронско јавно 
наддавање воспоставен согласно Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.  

Во 2020 годинасе донесе Уредбата за изменување на Уредбата за критериумите, начинот за 
давање и примање на даровите, пријавување на даровите, начинот на процена на даровите, 
начинот на доплата за личен дар, како и користењето, чувањето и евиденцијата на стварите 
што станале државна сопственост по пат на дар. 

 

1.11. ПРОГРАМИ 
Во Министерството за финансии утврдени се следните програми: 

1.11.1.  Администрација 

Во рамки на оваа програма генерално се опфатени активностите на кабинетот, секторот за 
правни работи, секторот за финансиски прашања и секторот за информатика, кои 
обезбедуваат институционална поддршка на министерството за непречено и нормално 
функционирање на институцијата. Дополнително вклучени се и активностите на јавната 
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внатрешна финансиска контрола, финансиската инспекција во јавниот сектор, внатрешната 
ревизија, второстепената управна постапка и наплата на побарувањата.  

Во рамки на програмата опфатени се :  
- активности за работи непосредно поврзани со министерот, заменикот на министерот и 

државниот секретар, активности на финансискиот сектор, редовно сервисирање на 
обврските, организација и функционирање на информациониот систем, како и 
планирање и следење на јавните набавки. 

- координација и унапредување на системот на јавна внатрешна финансиска контрола 
преку неговите три компоненти: финансиското управување и контрола, внатрешната 
ревизија и нивната хармонизација.  

- активностите на финансиската инспекција во јавниот сектор и нејзиното 
спроведување, со цел заштита на финансиските интереси на субјектите од сериозно 
лошо финансиско управување, измами и корупција, како и заштита на финансиските 
интереси на ЕУ преку координација на административни и оперативни обврски и 
активности и предлог измени на националното законодавство во врска со борба 
против измама на ЕУ фондови и ефективна соработка со ОЛАФ. 

- активностите на Секторот за внатрешна ревизија кој ја извршува функцијата на 
внатрешна ревизија во Министерството за финансии. 

- активности за наплата на побарувања пренесени во Министерството за финансии по 
законски основи, наплата на побарувања генерирани од Компензационите фондови и 
наплата на побарувања по основ на јавен долг.  

Потребни човечки ресурси:Постојни вработени: 123 
Потребни средства за реализација на оваа Програма за 2021се349.820.000,00 денари. 

1.11.2. Макроекономска и фискална политика 

Оваа програма ги опфаќа активностите поврзани со креирање и дефинирање на 
макроекономска и фискална политика,  подготовка на Програмата на економски реформи, 
системот за подготвување,  извршување и  финансирање на Буџетот на Република Северна 
Македонија, управување со трезорскиот систем, меѓународни финансиски односи и 
управување со јавниот долг, даночната и царинска политика, и финансиско управување и 
менаџирање на средствата од претпристапната помош од ЕУ – ИПА. 

Во рамки на програмата се реализираат активности во функција на:  

- креирање и следење на остварувањето на макроекономската политика и подготовка 
на краткорочни и среднорочни проекции на главните макроекономски индикатори, 
анализа на деловната клима и мерки за нејзино континуирано унапредување и се 
изработува Програмата на економски реформи; 

- креирање на фискалната политика и управувањето со јавните финансии, 
унапредување на буџетскиот процес, изработка на Фискалната стратегија за 
среднорочен период и буџетски циркулар, подготовка на Предлог Буџетот на 
Република Северна Македонија и Завршната сметка на Буџетот на Република 
Северна Македонија и изработка на Стратегија за управување со јавен долг; 

- извршување на буџетот (на централно и локално ниво), следење и планирање на 
буџетската ликвидност и известување за извршувањето на буџетот; 

- соработка со меѓународни и билатерални финансиски институции за подготовка и 
реализација на проектите финансирани со странски заеми и донации и  мерки и 
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активности со цел ефикасно управување со јавниот долг на Република Северна 
Македонија; 

- програмирање на помошта од ИПА 2 во областа на управување со јавни финансии; 
- имплементацијата на проектите на Министерството за финансии кои се финансираат 

од  ИПА 2; 
- координација на активностите поврзани со следење и известување за  спроведување 

на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии; 
- координација на НПАА активностите за поглавјата од НПАА во надлежност на 

Министерство за финансии; 
- креирање на даночната и царинската политика преку изготвување на законски и 

подзаконски акти од областа на персоналниот данок на доход, данокот на добивка, 
данокот на додадена вредност, акцизите, даноците на имот, комуналните и 
административните такси, регистрирањето на готовинските плаќања и даночните 
постапки, обединување и координирање на работите од областа на царинската 
политика, систем и постапки, како и подготовка на нацрти договори за одбегнување на 
двојното оданочување; 

- усвојување и имплементација на Стратегијата за реформа на даночниот систем 2021-
2024  

- се обезбедува ефикасно користење на средствата од ЕУ предпристапната помош на 
Република Северна Македонија што ќе и овозможи на земјата поддршка при 
исполнувањето на критериумите за пристапување на патот кон полноправно членство 
во ЕУ. Главната цел е да обезбеди соодветна, ефективна и ефикасна имплементација 
на проекти финансирани од ИПА, истовремено почитувајќи ги принципите на стабилно 
финансиско управување и примена на соодветни контроли. ЦФЦД како централно 
тело за склучување на договори за ИПА Компонента I и ИПА 2 е одговорно за 
спроведувањето на тендерските постапки, склучувањето на договори, следење и 
исплата на проектите финансирани од ЕУ- ИПА во рамките на децентрализираниот 
/индиректниот систем за управување во Република Северна Македонија; Истовремено 
се вршат работи што се однесуваат на сигурно финансиско управување со 
претпристапните фондови на Европската унија за Република Северна Македонија 
(ИПА), отворање и управување со банкарските сметки за ИПА 1 и ИПА 2, барање на 
средства од Европската комисија, одобрување трансфер на средства добиени од 
Европската комисија до оперативната структура, трансфер на средства до 
соодветните директорати на ЕК за плаќање на влезни билети за учество во 
Програмите и Агенциите на унијата, финансиско известување до Европската комисија, 
работи непосредно поврзани со Националниот координатор за авторизација (НАО) во 
однос на законитоста и регуларноста на извршените трансакции пред Европската 
унија, обезбедување ефективно функционирање на системите за внатрешна контрола 
на ИПА, обезбедување на ефикасен систем за превенција, идентификување и 
спречување на нерегуларности, измами и конфликт на интереси и воспоставување на 
мерки за спречување на измама, земајќи ги предвид идентификуваните ризици 

Потребни човечки ресурси: Постојни вработени: 187 
Потребни средства за реализација на оваа Програма за 2021се 124.751.000,00 денари. 

1.11.3. Финансиски систем 

Во рамките на оваа програма се извршуваат активности за подготовка на регулатива од 
областа на банкарските и небанкарските институции; следење на спроведувањето на тие 
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прописи; предлагање на системски мерки и решенија во областа на пазарот на капитал, 
хартиите од вредност и на системот на девизно работење; се извршуваат активности за 
подготовка на регулатива од областа на платниот промет; државната и комерцијалната 
ревизија; подготвување на закониод областа на осигурувањето, системот на 
сметководството и сметководственото работење на субјектите; објавување на 
сметководствени и финансиски стандарди и начела, подготвување на закони, подзаконски 
акти и прописи од областа на игрите на среќа, издавање на дозволи за работа на друштвата 
за финансиски лизинг, издавање на дозволи за основање и работа на финансиски 
друштва,согласно со приоритетите на Владата на Република Македонија и други работи во 
врска со финансискиот систем. 

Потребни човечки ресурси: Постојни вработени:18 
Потребни средства за реализација на оваа Програма за 2021 година се10.540.000 денари. 

1.11.4. Имотно-правни работи 
Основна цел на оваа Програма е: да ги согледува и уредува имотно-правните односи со 
предлагање на законски прописи и подзаконски акти, кога една од страните е државата 
(експропријација, приватизација на градежно земјиште), да биде советодавен орган на 
Владата на Република Северна Македонија кога се во прашање сопственичките и другите 
имотно - правни односи, а се предмет на интерес на Владата и другите државни органи и 
меѓу Владата и единиците на локалната самоуправа како и да управува со електронскиот 
систем за јавно наддавање за продажба и давање во закуп на недвижни и движни ствари 
кои не ги користат државните органи. 

Имено, во рамките на оваа Програма непосредно се извршуваат и се следат  законите од 
областа на имотно-правните односи, и тоа Законот за приватизација и закуп на градежно 
земјиште во државна сопственост, Законот за експропријација согласно кој се реализирани и 
се рализираат  голем број на проекти за изградба на објекти и изведување работи од 
значење за Република Северна Македонија и од локално значење и Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, 
според кој се врши продажба и давање во закуп на недвижни и движни ствари кои не ги 
користат државните органи. 

Потребни човечки ресурси:Постојни вработени: 250 

Потребни средства за реализација на оваа Програма за 2021 се116.164.000,00 денари. 
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2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

2.1.А:Оправданост и дизајн на Програмата 

Образложение:Програмата Администрација произлегува од: 
1. Стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 
година: 
-Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија; 
- владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и 
обврзувачка транспарентност; 
-модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните 
субјекти. 

2. НПАА 
Поглавје: 1 - Политички критериуми (Јавна Администрација) 
Поглавје:32 - Финансиска контрола 
3.Стратешките приоритети и цели на Министерството за финансии: Административна и информатичка поддршка на Министерството за 
непречено функционирање, редовно сервисирање на обврските, подобрување на системот за управување со квалитет, зајакнување на јавната 
внатрешна финансиска контрола, спроведување на внатрешна ревизија, како и спроведување на финансиска инспекција и зајакнување на 
финансиската дисциплина со цел зајакнување на контролата во трошењето на јавните средства од страна на субјектите од јавниот сектор и 
корисници на јавни средства или гаранции, следење на реализација на наплатата на побарувањата, ефективна и ефикасна заштита на 
финансиските интереси на Европска Унија и националните финансиски интереси, подобрување на законската, институционалната и 
оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите и измамите при имплементацијата на ЕУ фондовите, 
 
Цел на Програмата: Непречено функционирање на Министерството, редовно сервисирање на обврските, подобрување на системот за управување 
со квалитет, зајакнување на јавната внатрешна финансиска контрола и спроведување на внатрешна ревизија,спроведување на финансиска 
инспекција кај субјектите од јавниот сектор,следење на реализација на наплатата на побарувањата,ефективна и ефикасна заштита на 
финансиските интереси на Европска Унија и националните финансиски интереси, подобрување на законската, институционалната и оперативната 
рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите и измамите при имплементацијата на ЕУ фондовите  

Показатели за успех на Програмата: Зајакнат систем за јавна внатрешна финансиска контрола, извршени ревизии согласно годишните планови 
за внатрешна ревизија во Министерството за финансии,извршени финансиски инспекции над трошењето на јавните средства кај субјектите од 
јавниот сектор, применети ефективни и сразмерни мерки за спречување, откривање и навремено постапување со сите утврдени случаи на 
неправилности при користењето на фондовите од Европска Унија, остварениприходи во Буџетот на Република Северна Македонија и на посебните 
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сметки од Компензациските фондови, реализација на Планот за јавни набавки и на системот за управување со квалитет, редовно сервисирање на 
обврските и изработка на Предлог- буџетот на Министерството, како и редовно одржување на ИКТ инфраструктура. 
 
Програмата е:                                                                                     ххоризонтална вертикална 

Потпрограми (компоненти) од Програмата :Администрација 
Потпрограма 10: Администрација Показатели за успешност:спроведени ревизии, извршени финансиски инспекции, реализиран 

План за јавни набавки,процент на реализација на Акцискиот план за имплементација на 
Националната стратегија за борба против измама за заштита на финансиските интереси на 
Европската Унија во Република Македонија 2019 – 2022, 

 
Б. План за спроведување 

Потпрограма 10: Администрација 

Активност Одговорни Консултиран
и 

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

Човечки Финансиски 
MKД 

I год. II год. III год I год. II год. III год 
1. Спроведување на инспекција 
над трошењето на јавните 
средства од страна на субјектите 
од јавниот сектор 

Фатмир Адеми 

Институции од 
јавниот сектор и 

корисници на 
јавни средства 

јануари 2021 декември 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 
2. Спроведување на надзор на 
навременото исполнување на 
паричните обврски од страна на 
субјектите од јавниот сектор  

Фатмир Адеми Институции од 
јавниот сектор 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 
3. Измена на Законот за 
финансиска инспекција во 
јавниот сектор  

Фатмир Адеми 

Институции кои 
се дел од 

работната група 
за подготовка 

на стратегијата 
од  ЕУД/ЕК 

мај2021 јуни  2021 

вработени 
во Секторот 

вработени во 
Секторот 

вработени 
во Секторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

4. Подготовка на Внатрешни 
постапки за работа за Секторот 
за финансиска инспекција во 
јавниот сектор и координација на 
борба против измама на ЕУ 
средства 

Фатмир Адеми 

/ 

јануари 2021 јуни 2021 

вработени 
во Секторот 

вработени во 
Секторот 

вработени 
во Секторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 
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5. Спроведување на Акцискиот 
план за 2020-2021 за 
имплемнтација на  Национална 
стратегија за заштита на 
финансиските интереси на ЕУ 

Фатмир Адеми 

Институции кои 
се дел од 

работната група 
за подготовка 

на стратегијата 
од  ЕУД/ЕК 

септември2020 декември2021 вработени 
во Секторот 

вработени во 
Секторот 

вработени 
во Секторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

6. Ревидирање  на Национална 
стратегија за заштита на 
финансиските интереси на ЕУ во 
РСМ Фатмир Адеми 

Институции кои 
се дел од 

работната група 
за подготовка 

на стратегијата 
од  ЕУД/ЕК 

јануари 2021 јуни 2021 вработени 
во Секторот 

вработени во 
Секторот 

вработени 
во Секторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

7. Годишен  извештај за 
спроведувањето на 
Националната стратегија за 
спречување измама за заштита 
на финансиските интереси на 
Европската унија за 2020 година 

Фатмир Адеми 

Институции кои 
се дел од 

работната група 
за подготовка 

на стратегијата 
од  ЕУД/ЕК 

јануари 2021 јуни 2021 вработени 
во Секторот 

вработени во 
Секторот 

вработени 
во Секторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

8. Спроведување на внатрешна 
ревизија во Министерството за 
финансии, во органот во состав 
на министерството без својство 
на правно лице, како и во 
Управата за финансиско 
разузнавање, Управата за 
финансиска полиција и Бирото за 
јавни набавки, согласно 
плановите за внатрешна 
ревизија. 

Виктор Ѓорчев Министерствоза
финансии 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

9. Имплементација надокументот 
Политики во јавната внатрешна 
финансиска контрола во 
Република Северна Македонија 
за периодот 2019 до 2021 година 

Трајко 
Спасовски 

Партнери 
од ТВИНИНГ 

проект 
септември 2019 декември2021 дванаесет 

вработени 
дванаесет 
вработени 

дванаесет 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

10. Годишен  извештај за 
функционирањето на системот 
на јавна внатрешна финансиска 
контрола во 2020 година 

Трајко 
Спасовски 

Институции од 
јавниот сектор јануари 2021 јули 2021 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 
11 Реализација на активностите 
со  институции од централно 
ниво и  општини во рамки на 
Твининг Проектот „Зајакнување 
на функциите на планирање на 
буџетот, извршување и 
функциите на внатрешната 
контрола“ 

Трајко 
Спасовски 

Партнери 
од ТВИНИНГ 

проект 
февруари 2020 декември 2022 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1 
и Твининг 
проект . 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1 
и Твининг 
проект . 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1 
и Твининг 
проект . 
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12.Закон за академија на јавни 
финансии 

Трајко 
Спасовски 

МФ и други 
надлежни 

институции 
јануари 2021 февруари 2021 вработени 

во Секторот 
вработени во 

Секторот 
вработени 

во Секторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 
13.Изработка на извештаи за 
преземени мерки на наплата 
точка 5.5 од Процедурата за 
преземање на мерки за наплата 
на побарувањата број 01-5226/1 
од 12.08.2019 година 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерствоза
финансии, 
должници 

јануари 2021 јануари 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

14.Писмена преписка со Државно 
правобранителство на 
Република Северна Македонија 
(барање известувања и одговори 
за состојбата на поведените 
постапки) 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Државенправоб
ранителна 

РСМ,должници 
јануари 2021 јануари 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

15. Барање за нови проценки и 
ургенции за процена на имот до 
Биро за судски вештачења 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерствоза
финансии, Биро 

за судски 
вештачења 

јануари 2021 јануари 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

16. Постапување по одлуки на 
Управниот суд и на Вишиот 
управен суд согласно Законот за 
управни спорови (донесување на 
управни акти) 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерствоза
финансии, Виш 

управен суд, 
Управен суд 

јануари 2021 јануари 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

17.Спроведување на акциски 
план за попис на имот  

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии јануари 2021 јануари 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

18.Извештај на Комисијата за 
попис на побарувањата и 
обврските и на недвижен и 
движен имот 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии 

јануари 2021 јануари 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

19.Завршни сметки 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии 

февруари 2021 февруари 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

20.Поднесување на опомени и 
известувања до должници 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Државенправоб
ранителна 

РСМ,должници 
февруари 2021 февруари 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

21.Продажба на имотстекнат во 
постапка за наплата на 

Розика 
Бојаџиева, 

Министерство 
за финансии,  февруари 2021 февруари 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 

Обезбедени 
со буџетска 

Обезбедени 
со буџетска 
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побарувања за кој се добиени 
проценки од Биро за судски 
вештачења. 

Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Влада на РСМ програма 
1.10.1. 

програма 
1.10.1. 

програма 
1.10.1. 

22. Постапување по заведени 
управни спорови пред Управниот 
и пред Вишиот управен суд 
согласно Законот за управни 
спорови (дописи до 
првостепените органи, одговори 
на тужби и одговори на жалби до 
судовите. 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерствоза
финансии, Виш 

управен суд, 
Управен суд, 
првостепен 

орган 

февруари 2021 февруари 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

23.Обезбедување на комплетна 
административно-техничка 
поддршка за следење на 
наплатата на побарувањата 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии март 2021 март 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

24. Следење на почитување на 
одредбите од договорите и 
придржување на отплата на 
утврдените ануитети од страна 
на должниците - Проверка  на 
првиот квартален смарт 
индикатор 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии,    

должници 
март 2021 март 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

25. Постапување по жалби 
изјавени против решенија за 
присилна наплата на судски 
такси (донесување на управни 
акти) 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии, 

УЈП 
април 2021 април 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

26. Анализа и проценка на 
побарувањата кои од разни 
причини не можат да се 
наплатат, да се отпишат ( по 
усвојување на Закон за Буџети) 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии,    

должници, 
Влада на РСМ 

по усвојување 
на Закон за 

Буџети 

по усвојување 
на Закон за 

Буџети 

вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

27. Ажурирање на портфолиото 
со бришење на отпишаните 
побарувања и потврдување на 
реалната состојба со активните 
побарувања (по усвојување на 
Закон за Буџети) 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии,    

должници, 
Влада на РСМ 

по усвојување 
на Закон за 

Буџети 

по усвојување 
на Закон за 

Буџети 

вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

28. Активирање  на инструменти 
за заддршка на средства за 
поврат на ддв и заддршка на 
донации до Сектор за 
трезор/поднесување на барање 
за поведување на судска 
постапка за наплата на 
побарувања 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии,    

должници 
мај 2021 мај 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 
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29. Следење на почитување на 
одредбите од договорите и 
придржување на отплата на 
утврдените ануитети од страна 
на должниците -Проверка  на 
вториот квартален смарт 
индикатор 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии,    

должници 
јуни 2021 јуни 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

30.Следење на почитување на 
одредбите од договорите и 
придржување на отплата на 
утврдените ануитети од страна 
на должниците -Проверка  на 
третиот квартален смарт 
индикатор 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии,    

должници 
септември 2021 септември 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

31.Проверка на првиот смарт 
индикатор за степен на 
расчистување на портфолио 
(доколку се исполнети  
законските услови) 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии,    

должници септември 2021 септември 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

32.Следење на почитување на 
одредбите од договорите и 
придржување на отплата на 
утврдените ануитети од страна 
на должниците -Проверка  на 
четвртиот квартален смарт 
индикатор 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии,    

должници 
декември 2021 декември 2023 вработенив

оСекторот 
вработенивоС

екторот 
вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

33.Проверка на вториот смарт 
индикатор за степен на 
расчистување на портфолио  
(доколку се исполнети  
законските услови) 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии,    

должници декември 2021 декември 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

34. Проверка на годишен  смарт 
индикатор за степен на 
продажба на имот 

Розика 
Бојаџиева, 
Милица 
Неделковска 
Србиноска 

Министерство 
за финансии,    

должници декември 2021 декември 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

35. Реализација на Годишен 
план за јавни набавки  

Татјана Васева 
Елизабета 
Калачоска 
 

Сите 
организациони 

единици кои 
имаат потреба 

од набавка 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

Одделение 
за набавки 

со 
поддршка 

на Секторот 
за 

финансиски 
прашања 

Одделение за 
набавки со 

поддршка на 
Секторот за 
финансиски 

прашања 

Одделение 
за набавки 

со 
поддршка 

на Секторот 
за 

финансиски 
прашања 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

36.Реализација на Годишен план 
за вработување 

Татјана Васева 
Верица 
Стоилова 
 

Сите 
организациони 

единици кои 
имаат потреба 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

Одделение 
за 

управување 
со човечки 

Одделение за 
управување 
со човечки 
ресурси  

Одделение 
за 

управување 
со човечки 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

47 
 



 

 

од вработувања ресурси ресурси 

37.Реализација на Годишен план 
за генерични обуки на 
административни службеници 

Татјана Васева 
Верица 
Стоилова 

 

Сите 
организациони 

единици кои 
имаат потреба 

од обуки 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

Одделение 
за 

управување 
со човечки 

ресурси 

Одделение за 
управување 
со човечки 

ресурси 

Одделение 
за 

управување 
со човечки 

ресурси 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

38. Редовно сервисирање на 
обврските на Министерството за 
финансии 

Душко Тасев Министерствоза
финансии 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

39. Учество во реализација на 
Проектот „Купи куќа купи стан“ Душко Тасев Министерствоза

финансии 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 
вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 
40. Спроведување на попис на 
средствата и изворите на 
средства на Министерството за 
фиансии 

Душко Тасев Министерствоза
финансии 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

41. Завршна сметка на 
Министерството за финансии Душко Тасев Министерствоза

финансии 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 
вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

42. Изработка на Предлог 
Буџетот на Министерството за 
финансии 

Душко Тасев Министерствоза
финансии 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

43. Континуиран развој и 
одржување на ИКТ 
инфраструктура во согласност со 
развојот на новите технологии, 
стандарди и барањата на други 
субјекти 

Даут 
Хајруллаи 

Деан 
Настовски 

Дина 
Младеновска 

Домника 
Јосифоска 
Станковиќ 

Буџетски 
корисници 

НБРСМ 
КИБС 
УЈП 

Царина 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

44. Континуиран развој, 
одржување и ИТ поддршка на 
апликативните решенија 

Даут 
Хајруллаи 

Деан 
Настовски 

Дина 
Младеновска 

Домника 
Јосифоска 
Станковиќ 

  
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработенив
оСекторот, 

надворешни 
соработниц

и 

вработенивоС
екторот, 

надворешни 
соработници 

вработенив
оСекторот, 

надворешни 
соработниц

и 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 
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45. Имплементација на современ 
интегриран информационен 
систем за управување со јавните 
финансии 

Даут 
Хајруллаи 

Деан 
Настовски 

Дина 
Младеновска 

Домника 
Јосифоска 
Станковиќ 

Сектор за 
трезор, Буџет и 
фондови, јавен 

долг и 
меѓународни 
финансии, 

финансиски 
прашања 

јануари 2021 декември 2023 вработенив
оСекторот 

вработенивоС
екторот 

вработенив
оСекторот 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1. 

Вкупно активности во I година:45 

Вкупно активности во II година: 35 

Вкупно активности во III година:34 

Вкупно за Потпрограма 10:104 
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МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 
 
 
2.2. А:Оправданост и дизајн на Програмата 
Образложение: Програмата Макроекономска и фискална  политика произлегува од: 
1. Стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 
година :  
-обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните,  
-справување со светската пандемија предизвикана од Коронавирусот COVID 19; 
-успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија,  
-модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните 
субјекти; 

2. НПАА  
Поглавје: 1 - Политички критериуми (Јавна администрација и Фискална децентрализација), 
Поглавје: 2-  Економски критериуми, 
Поглавје: 3.16- Оданочување, 
Поглавје: 3.17 - Економска и монетарна унија, 
Поглавје: 3.22 - Регионална политика и координација на структурни инструменти, 
Поглавје: 3.29-  Царинска Унија и 
Поглавје: 3.33 - Финансиски и буџетски одредби. 
3. Стратешките приоритети и цели на Министерството за финансии: 
-задржување на финансиска и макроекономска стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста;  
-фискална одржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфра структурни проекти;  
-предвидлив, ефикасен и праведен даночен систем, намалување на сивата економија, поттикнување на приватната иницијатива и инвестиции;  
-реформи во јавните финансии, подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на 
Република Северна Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна 
контрола и транспарентно известување; 
- етапно воведување во неколку пилот институции буџетско финансирање по принципот на исполнување на развојни индикатори (СМАРТ 
Клучни перформансни индикатори), 
-ефикасно користење на ЕУ пристапната помош и зајакнување на воспоставениот систем за финансиско управување и контрола на средствата 
од ИПА во насока на прилагодување на системот за управување со структурните фондови,  
-одржување на професионална, мотивирана и ефикасна структура за имплементација на европските фондови; 
- успешно координирање на претпристапната помош од Европската Унија во насока на поголемо искористување на европските фондови 
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достапни на земјата; 
-зајакнување на капацитетот на ИПА структурите во извршување на доделените задачи за спроведување на буџетот на Европската Унија во 
насока на трансфер кон структурите потребни за користење на Структурните и Кохезивните фондови по пристапување; 

 
Цел на Програмата: Макроекономска и фискална стабилност и ефикасно управување со јавните финансии во функција на продолжување со 
процесот на економски реформи и забрзување на економскиот раст. Постигнувањето на оваа цел ќе значи зголемување на благосостојбата и 
подобрување на квалитетот на живеењето во Република Северна Македонија. 
Показатели за успех на Програмата: Спроведување на реформи во управувањето со јавните финансии и обезбедување на етапна 
консолидација на буџетскиот дефицит на среден рок (8,5% во 2020, 4,9% во 2021, 3,8% во 2022 и 3,2% во 2023 година), задржување на 
макроекономската стабилност, позасилена наплата на изворните приходи и други приливи, рационално и наменско користење на буџетските 
средства, одржување на ликвидноста на средствата (сметките на државата) и одржување на нивото на јавниот долг, како и поголема 
апсорпција на ИПА средствата. 

Програмата е: ххоризонтална вертикална 

Потпрограми (компоненти) на Програмата: Макроекономска и фискална политика 

Потпрограма 20: Макроекономска и фискална политика  Донесени се: среднорочно макроекономско сценарио, Програма на економски 
реформи, Фискалната стратегија со макроекономска проекција и проекција на јавен 
долг, Буџет на РСМ, Завршна сметка на Буџет на РСМ, Буџетски циркулар, 
Стратешки план, Извештаи за извршување на Буџетот на РСМ, Програма за 
реформи во управувањето со јавните финансии, Секторски плански документ за 
реформи во управувањето со јавните финансии,Акциски планови за реализација 
на Програмата за реформи во управување со јавните финансии (ПФМ), Акциски 
документ за ПФМ од ИПА 2018, склучени договори согласно 
Национална/Оперативна ИПА програма, донесени закони за финансирање на 
тековни капитални проекти и закони за гаранција. 
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Б:План за спроведување 
 
Потпрограма 20: Макроекономска и фискална политика 

Активност Одговорни  Консултирани  

Временска рамка Потребни ресурс.и 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
човечки финансиски 

MKД 
I год. II год. III год I год. II год. III год 

1. Подготовка на среднорочно 

макроекономско сценарио во 

рамки на Фискалната стратегија  

(годишно). 

Јордан 

Трајковски 

 

Сектор за 

макроекономска 

политика 

јануари 2021 мај 2021 
вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

2. Подготовка на  Програма на 

економски реформи2022-2024 

година 

Јордан 

Трајковски, 

Андрија 

Алексоски 

 

Надлежните органи 

на Управа, сектори 

во МФ, НБРСМ, 

ДЗС 

мај2021 јануари2022 

вработени во 

Секторот и 

надлежните 

органи на 

Управа 

вработени во 

Секторот и 

надлежните 

органи на 

Управа 

вработени во 

Секторот и 

надлежните 

органи на 

Управа 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

3. Информација со предлог  

мерки за подобрување на 

деловното окружување, 

согласно Извештајот“Doing 

business2022“на Светска банка. 

Јордан 

Трајковски 

Надлежните органи 

на управа 
октомври 2021 декември 2021 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

4. Подготовка на Извештај до 

Светска банка за напредокот во 

спроведување на реформите 

согласно Извештајот “Doing 

business 2022”. 

Јордан 

Трајковски 

Надлежните органи 

на управа 
април 2022 јуни 2022 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

5. Подготовка на информации 

за краткорочните месечни 

економски движења и 

Статистички преглед на 

Министерството за финансии. 

Јордан 

Трајковски 

 

Сектор за 

макроекономска 

политика 

континуирано, 

месечно 

континуирано, 

месечно 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

6. Подготовка на квартални Јордан Сектор за континуирано, континуирано, вработени во вработени во вработени во Обезбедени Обезбедени Обезбедени 

52 
 



 

 

економски извештаи Трајковски 

 

макроекономска 

политика 

квартално квартално Секторот Секторот Секторот со буџетска 

програма 

1.10.2. 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

7. Редовно следење на 

остварувањето на 

макроекономските показатели 

по сектори и подготовка на 

кратки соопштенија за главните 

макроекономски индикатори 

објавени од домашни и 

реномирани меѓународни 

институции. 

Јордан 

Трајковски 

 

Сектор за 

макроекономска 

политика 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

8. Реализација на проектот 

„Купи куќа, купи стан“, 

Меѓуресорска 

Комисија 

Ресорни органи, 

сектор за 

финансиски 

прашања и 

деловни банки 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

Комисија, 

вработени во 

Секторот 

Комисија, 

вработени во 

Секторот 

Комисија, 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

9. Зајакнување на капацитетите 

за макроекономско 

моделирање. 

 

Јордан 

Трајковски 

Сектори во МФ, 

НБРСМ, ДЗС, 

експертска помош 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

10. Активно учество во 
работните групи за поглавје 2. 
Економски критериуми и 
поглавје 3.17 Економска и 
монетарна унија во рамки на 
НПАА 

Јордан 
Трајковски 

Надлежните 
органи на Управа, 

сектори во МФ, 
НБРСМ, ДЗС 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 
Секторот и 
членови на 

работни 
групи 

вработени во 
Секторот и 
членови на 

работни 
групи 

вработени во 
Секторот и 
членови на 

работни 
групи 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

11. Фискална стратегија на 

среден рок 

Аница Иваноска 

Стрезовска 

Тања Трипунова 

Влада на  РСМ 
01/тековна 

година 

05/тековна 

година 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

12. Буџет на Република Аница Иваноска Влада на РСМ и 08/тековна 12/тековна вработени во вработени во вработени во Обезбедени Обезбедени Обезбедени 
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Северна Македонија за 

наредната година 

 

Стрезовска 

Тања Трипунова 

сите органи на 

државната управа 

година 

 

година 

 

Секторот 

 

Секторот 

 

Секторот 

 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

13. Закон за буџети 

Аница Иваноска 

Стрезовска 

ТањаТрипунова 

Влада на РСМ и 

сите органи на 

државната управа 

01/тековна 

година 

 

03/тековна 

година 

 

вработени во 

Секторот 

 

вработени во 

Секторот 

 

вработени во 

Секторот 

 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

14. Пријавување и евиденција 

на обврски 

Аница Иваноска 

Стрезовска 

Тања Трипунова 

Влада на РСМ и 

сите органи на 

државната управа 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

 

вработени во 

Секторот 

 

вработени во 

Секторот 

 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

10,000 Евра 

донација од 

ЕУ 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

10,000 Евра 

донација од 

ЕУ 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

10,000 Евра 

донација од 

ЕУ 

15. Закон за извршување на 

Буџетот на Р.С. Македонија 

Аница Иваноска 

Стрезовска 

Тања Трипунова 

Секретаријат за 

законодавство 

08/тековна 

година 

 

12/тековна 

година 

 

вработени во 

Секторот 

 

вработени во 

Секторот 

 

вработени во 

Секторот 

 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

16.Подготовка на Полугодишен 

извештај за извршување на 

Буџетот на Република Севрна 

Македонија 

Јордан 

Трајковски 

Аница Иваноска 

СтрезовскаТањ

а 

ТрипуноваЛилја

на Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Дејан 

Николовски 

Сектор за 

макроекономска 

политика, 

Сектор за буџет и 

фондови, Сектор 

за трезор, Сектор 

за меѓународни 

финансиски 

односи и 

управување со 

јавен долг 

 полугодишно/ 

тековна година 

полугодишно/ 

тековна година 

вработени во 

надлежните 

сектори 

вработени во 

надлежните 

сектори 

вработени во 

надлежните 

сектори 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

17. Завршна сметка на Буџетот  

за претходна година 

Аница Иваноска 

СтрезовскаТањ

а Трипунова 

Влада на РСМ 

3/тековна 

година 

 

5/тековна 

година 

 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 
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1.10.2. 1.10.2. 1.10.2. 

18. Евентуални измени и 

дополнувања на Буџетот 

(Ребаланс) 

Аница Иваноска 

СтрезовскаТањ

а Трипунова 

Влада на РСМ 

5/тековна 

година 

 

11/тековна 

година 

 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

19. Унапредување на 

буџетскиот процес 

Аница Иваноска 

СтрезовскаТањ

а Трипунова 

 

06/тековна 

година 

 

12/ тековна 

година 

 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

20. Уредба за методологија и 

распределба на приходите од 

данокот на додадена вредност 

по општини 

Радмила 

Сандева 

ЗЕЛС, и Влада на 

РСМ 

06/тековна 

година 

 

06/тековна 

година 

 

вработени во 

Одделение за 

ЕЛС 

вработени во 

Одделение за 

ЕЛС 

вработени во 

Одделение за 

ЕЛС 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

21. Создавање на услови за 

оспособување на преостанатата 

општина Пласница да ги 

исполни условите за II фаза на 

децентрализација 

Радмила 

Сандева 

ЗЕЛС, и Влада на 

РСМ 

квартално 

 

квартално 

 

вработени во 

Одделение за 

ЕЛС 

вработени во 

Одделение за 

ЕЛС 

вработени во 

Одделение за 

ЕЛС 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

22. Учество во работни групи во 

НПАА и следење на поглавје 

3.33 финансиски и буџетски 

одредби 

Аница Иваноска 

Стрезовска 

Тања Трипунова 

 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 10 вработени 10 вработени 10 вработени 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

23. Подготовка на среднорочен 

Стратешки план на МФ 

Џелал 

Рамадани 

Станика 

Филипова 

Организациски 

единици на МФ 

05/тековна 

година 

9/тековна 

година 

вработени во 

Одделение 

вработени во 

Одделение 

вработени во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

24. Подготовка на Годишен 

план за работа на МФ 

Џелал 

Рамадани 

Станика 

Филипова 

Организациски 

единици на МФ 

05/тековна 

година 

9/тековна 

година 

вработени во 

Одделение 

вработени во 

Одделение 

вработени во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

25. Извештај за реализација на 

Годишен план за работа на МФ 

Џелал 

Рамадани 

Организациски 

единици на МФ 

01/ тековна 

година 

02/тековна 

година 

вработени во 

Одделение 

вработени во 

Одделение 

вработени во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

Обезбедени 

со буџетска 

Обезбедени 

со буџетска 
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Станика 

Филипова 

програма 

1.10.2. 

програма 

1.10.2. 

програма 

1.10.2. 

26. Полугодишен извештај за 

користење на средствата од 

резервите на Централниот 

Буџет за тековната година 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

Буџетски 

корисници 

01/тековна 

година 

07/тековна 

година 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

27. Годишен извештај за 

користење на средствата од 

резервите на Централниот 

Буџет за тековната година 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

Буџетски 

корисници 

01/тековна 

година 

12/тековна 

година 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

28. Обезбедување на внес на 

Буџетот на Република Северна 

Македонија и буџетите на ЕЛС 

во ТРИС, на начин како што се 

објавени, односно усвоени 

(вклучувајќи ги и измените на 

истите). 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

Сектор за буџети и 

фондови 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

29. Одржување на сметки во 

рамки на трезорската сметка за 

непречено функционирање на 

платниот промет и нивно 

евидентирање во ТРИС. 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

 

Сектор за 

информатика 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

30. Внес на барања за плаќања 

на буџетските корисници преку 

непречено функционирање на 

трезорските канцеларии  и 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Буџетски 

корисници 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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нивно извршување. Билјана 

Миноска 

31. Изготвување на подзаконски 

акти со кои се пропишуваат 

уплатни сметки за јавни 

приходи заради навремена и 

правилна наплата на јавните 

приходи на Буџетот на РСМ, 

буџетите на ЕЛС односно на 

корисниците на јавните 

приходи, согласно со Закон и 

обезбедување на нивна 

оперативност и распределба на 

средства од истите. 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

 

Сектор за буџети и 

фондови и 

буџетски 

корисници, Сектор 

за даночна и 

царинска политика 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

32.  Извршување  на барањата 

за плаќања од страна на 

буџетските корисници 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

Сектор за буџети и 

фондови 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

33. Внес и одобрување на 

финансиски планови  

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

Буџетски 

корисници 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

  34. Внес и одобрување на 

промени во однос на 

фискалните лимити на 

буџетските корисници, врз 

основа на  акти за измена на 

одобрените лимити по ставки, 

Лилјана 

Ѓуровска  

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

Сектор за буџети и 

фондови 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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сметки и програми. 

35. Редовно следење и 

известување за остварените 

приходи и реализирани расходи 

во однос на усвоените буџети, 

како за потребите на 

корисниците така и за 

потребите на МФ, Владата на 

Република Северна Македонија, 

Собранието на Р.С. Македонија. 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

 

Сектор за даночна 

и царинска 

политика, Сектор 

за буџети и 

фондови 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

36. Сметководствено 

евидентирање на остварените 

приходи и реализираните 

расходи на Централниот буџет, 

согласно со организациската и 

економската класификација. 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

вработени 

во 

Одделение 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

37. Обезбедување на податоци 

од  web апликација- Е обврски 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

МФ и Буџетски 

корисници 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 

вработени 

во 

Секторот 

вработени 

во 

Секторот 

вработени 

во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

38. Активности за 

имплементација на интегриран 

информационен систем за 

управување со јавни финансии 

Лилјана 

Ѓуровска 

Мара Срезовска 

Бари Исени 

Билјана 

Миноска 

Сектор за трезор, МФ  

УЈП, Царинска 

управа, фондови, 

Буџетски корисници, 

ЕЛС, НБРСМ, КИБС и 

деловни банки 

01.01.2021 31.12.2023 

вработени 

во 

Секторот 

работна 

група 

вработени 

во 

Секторот 

работна 

група 

вработени 

во 

Секторот 

работна 

група 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

39. Спроведување на 

одредбите од Рамковната 

спогодба помеѓу РСМ и 

Европската комисија, како и 

Сузана Пенева  

Тања Жежова 

Александра 

Симјаноска 

Европска комисија 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 
вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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релевантното право на ЕУ. Виши 

програмски 

службеници 

ИПА 

Координатори 

од ресорните 

министерства и 

институциите –

кориснички 

40. Спроведување на 

одредбите од Оперативните 

договори, Договорот за суб-

делегирање на задачи за 

Проектот за доизградба на 

Коридор X, Договорот за 

спроведување на ИПА 

средствата помеѓу ЦФЦД и НАО 

и Банкарскиот протокол помеѓу 

МФ и НБРСМ, Договорот за 

спроведување на ИПА помеѓу 

НИПАК, НАО и Раководиутелот 

на Оперативната структура, 

Меморандумот за соработка 

помеѓу НАО и АФКОС, како и 

Прирачниците за внатрешни 

постапки за ресорните 

министерства/ институциите 

кориснички. 

ЦФЦД, Секторот 

за управување 

со 

Инструментот 

за 

претпристапна 

помош (ИПА) 

ресорните 

министерства/ 

институциите - 

кориснички и 

НБРСМ 

Европска комисија 

АФКОС 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

41. Редовно известување и 

консултации со Влада на 

Република Северна Македонија,  

Европската комисија и 

Сузана Пенева 

Тања Жежова 

Александра 

Симјаноска 

Национален 

ИПА Координатор 

Европска комисија 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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Делегацијата на Европската 

Унија и спроведување на 

препораки од ревизорските 

извештаи од надворешните и 

внатрешните ревизии. 

42.Навремена подготовка 

тендерската документација со 

висок квалитет која ќе ги 

исполнува критериумите за 

тендерирање на ЕК,  пред 

истата да биде доставена до 

Делегација на Европската Унија 

на “ex-ante” контрола. 

Тања Жежова 

Виши 

програмски 

службеници 

ИПА 

Координатори 

од Ресорните 

министерства и 

институциите 

кориснички 

Европска комисија 

Делегација на ЕУ 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени 

во Секторот 

вработени 

во Секторот 

вработени 

во Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

43. Подготовка и доследно 

почитување на препораките 

произлезени од научените 

лекции и добрата пракса  

согласно добиените коментари 

од ДЕУ при 

одбивање/одобрување на 

тендерската документација 

доставена на “ex-ante” 

контрола. 

Тања Жежова 

Виши 

програмски 

службеници/ 

ИПА 

Координатори 

од Ресорните 

министерства и 

институциите 

кориснички 

Европска комисија 

Делегација на ЕУ 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени 

во Секторот 

вработени 

во Секторот 

вработени 

во Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

44. Навремено спроведување 

на склучените договори, 

извршување на плаќањата 

согласно утврдената динамика 

и следење на 

имплементацијата на проектите 

за кои се склучени договори во 

Александра 

Симјановска, 

Тања Жежова 

Виши 

програмски 

службеници/ 

ИПА 

Европска комисија 

Делегација на ЕУ 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени 

во Секторот 

вработени 

во Секторот 

вработени 

во Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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рамки на компонентите I, IIIи IV 

од ИПА 1 и ИПА 2. 

Координатори 

од Ресорните 

министерства и 

институциите 

кориснички 

45. Предлог измени и 

дополнувања на Законот за 

данокот на личен доход . 

 

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров, 

Душица 

Костовска 

Јаковческа 

УЈП, МП,СЗ,СЕП, јануари  2021 декември 2023 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

46. Подзаконски акти  за 

директни даноци: 

 

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров 

Душица 

Костовска 

Јаковческа 

УЈП, МП,СЗ,СЕП, јануари 2021 декември 2021 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

47. Предлог измени и 

дополнувања на Законот за 

даноците на имот. 

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров 

Ирена 

Василеска, 

Шалевиќ 

УЈП, МЛС, ЗЕЛС јануари 2021 декември 2023 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

48. Предлог измени и 

дополнувања на Законот за 

изменување и дополнување на  

Законот за административни 

такси. 

 

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров 

Ирена 

Василеска, 

Шалевиќ 

Сите министерства јануари 2021 декември 2022 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

49. Закон за изменување и 

дополнување на Законот за 

Ардиан 

Џеладини 
УЈП, МЛС, ЗЕЛС јануари 2021 декември 2023 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

Обезбедени 

со буџетска 

Обезбедени 

со буџетска 
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комунални такси. Данаил Каров 

Ирена 

Василеска, 

Шалевиќ 

програма 

1.10.2. 

програма 

1.10.2. 

програма 

1.10.2. 

50. Закон за изменување и 

дополнување на Законот за 

придонеси од задолжително 

социјално осигурување 

 

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров 

Марина 

Димоска 

Министерство за труд 

и социјална политика 

и УЈП 

јануари 2021 декември 2021 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

51. Подзаконски акти за 

индиректни  даноци. 

Ардиан 

Џеладини 

Сузана 

Стојмироска 

Душица 

Костовска 

Јаковческа 

УЈП, ЦУ, СЗ јануари 2021 декември 2021 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

52. Преговори за усогласување 

и парафирање на Договори за 

одбегнување на двојното 

оданочување и заштита од 

фискална евазија по однос на 

даноците на доход. 

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров 

Марина 

Димоска 

МНР, УЈП, СЗ, 

СЕП 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

53. Закон за изменување и 

дополнување на Законот за 

даночна постапка 

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров 

Ирена 

Василеска, 

Шалевиќ 

УЈП, СЗ јуни 2021 октомври 2021 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

54. Закон за изменување и 

дополнување на Законот за 

акцизите 

Ардиан 

Џеладини 

Сузана 

Стојмироска 

УЈП, СЗ септември 2021 ноември 2021 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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55. Закон за изменување и 

дополнување на Законот за 

Царинска тарифа 

Ардиан 

Џеладини 

Зоран Глигоров 

УЈП, ЦУ, СЗ септември 2021 ноември 2021 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

56. Уредба за измена на 

Уредбата за начинот на 

пресметка на данокот на 

моторни возила и на износите 

потребни за пресметка на 

данокот на моторни возила  

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров 

Ирена 

Василеска, 

Шалевиќ 

УЈП, СЗ март 2021 јуни 2021 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

57. Законот за дополнување на 

Законот за управа за јавни 

приходи. 

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров 

Ирена 

Василеска, 

Шалевиќ 

УЈП, МП, СЗ септември 2021 декември 2021 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

58.  Предлог измени и 

дополнувања на Законот за 

данокот на добивка 

 

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров 

Душица 

Костовска 

Јаковческа 

УЈП, СЗ јануари 2021 декември  2023 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

59. Предлог измени и 

дополнувања на Законот за 

данокот на додадена вредност 

Ардиан 

Џеладини 

Данаил Каров 

Душица 

Костовска 

Јаковческа 

УЈП, СЗ септември 2021 ноември  2021 
вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

60. Уредба за применување на 

регулативите на Комисијата на 

Европските заедници за 

Ардиан 

Џеладини 

Зоран Глигоров 

Царинска управа 

квартално/ 

април 2021 

јули 2021 

квартално/ 

април 2023 

јули 2023 

вработени од 

Секторот и 

Царинска 

вработени од 

Секторот и 

Царинска 

вработени од 

Секторот и 

Царинска 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 
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распоредување на одредени 

стоки во Комбинираната 

номенклатура.(4, 5, 6 

дополнување) 

октомври 2021 октомври 2023 управа управа управа 1.10.2. 1.10.2. 1.10.2. 

61. Подготовка на Одлука за 

усогласување и менување на 

Царинската тарифа за 

наредната година. 

Ардиан 

Џеладини 
Зоран Глигоров 

Царинска управа 
септември 2021 

 

ноември 2023 

 

вработени од 

Секторот и 

Царинска 

управа 

вработени од 

Секторот и 

Царинска 

управа 

вработени од 

Секторот и 

Царинска 

управа 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

62. Континуирано издавање на 

државни хартии од вредност. 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски 

Ана Тодоровска 

Сектор  Трезор, 

Сектор за буџети и 

фондови 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

вработени од 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

63. Стратегија за управување со 

јавен долг 

Сузана Пенева  

Дејан 

Николовски 

Сања 

Манасијевиќ 

Манчева 

Сектор за 

меѓународни 

финансиски односни 

и управување со 

јавен долг, Сектор за 

буџети и фондови, 

Сектор за 

макроекономска 

политика, Сектор за 

финансиски систем 

јануари  

континуирано 

мај  

континуирано 

вработени во 

секторот 

вработени во 

секторот 

вработени во 

секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

64. Годишен извештај за јавниот 

долг 

Сузана Пенева  

Дејан 

Николовски 

Сања 

Манасијевиќ 

Манчева 

Сектор за 

меѓународни 

финансиски односни 

и управување со 

јавен долг, Сектор за 

буџети и фондови, 

Сектор за 

макроекономска 

политика, Сектор за 

трезор и НБРСМ 

 

март  

континуирано 

 

јуни  

континуирано 

вработени во 

секторот 

вработени во 

секторот 

вработени во 

секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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65. Давање на мислења по 

основ на барања за 

задолжување и/или издавање 

на државни гаранции на 

носителите на јавниот долг. 

Сузана Пенева 

Дејан 

Николовски 

Сања 

Манасијевиќ 

Манчева 

Ана Тодоровска 

Сектор за 

меѓународни 

финансиски односни 

и управување со 

јавен долг, Сектор за 

трезор, Сектор за 

буџети и фондови, 

Сектор за 

второстепена 

управна постапка, 

управни спорови и 

наплата на 

побарувања 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

66. Редовно следење на 

состојбата на државниот и 

јавниот долг и изработка на 

извештаи 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски 

Сања 

Манасијевиќ 

Манчева 

Рената 

Давиткова 

Панчева, 

Сектор за 

меѓународни 

финансиски односни  

управување со јавен 

долг, НБРСМ, ЦДХВ, 

општини, јавни прет.  

други носители на 

јавен долг 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

 

вработени во 

Секторот 

 

вработени во 

Секторот 

 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

67. Изработка на месечен план 

на обврските по основ на долгот 

на државата кои се плаќаат од 

Буџетот на РСМ. 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски 

Сања 

Манасијевиќ 

Манчева 

Рената 

Давиткова 

Панчева 

Сектор за 

меѓународни 

финансиски 

односни и 

управување со 

јавен долг, Сектор 

за трезор,  НБРСМ 

 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

68. Следење и координација на Сузана Пенева,  Сектор за   вработени во вработени во вработени во Обезбедени Обезбедени Обезбедени 

65 
 



 

 

активности за обезбедување на 

кредитен рејтинг на Република 

Северна Македонија 

Дејан 

Николовски 

Сања 

Манасијевиќ 

Манчева 

Ана Тодоровска 

меѓународни 

финансиски односни 

и управување со 

јавен долг, Сектор 

за трезор, Сектор за 

буџети и фондови, 

НБРСМ, носители 

на јавен долг 

јануари 2021 декември 2023 Секторот Секторот Секторот со буџетска 

програма 

1.10.2. 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

69. Редовно сервисирање на 

обврските од долгот на 

државата кои се плаќаат од 

Буџетот на Република Северна 

Македонија. 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски 

Сања 

Манасијевиќ 

Манчева 

Рената 

Давиткова 

Панчева 

Сектор за 

меѓународни 

финансиски односни 

и управување со 

јавен долг, Сектор 

за трезор, Сектор за 

буџети и фондови, 

НБРСМ, 

ЦДХВ 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

70. Координација на МФ за 

навремено исполнување на 

обврските на МФ, за подготовка 

на документите поврзани со 

процесот на европска 

интеграција, (НПАА, Придонес 

кон годишниот извештај на ЕК, 

акциски планови и др.) 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски 

Ана Наневска, 

Андрија 

Алексоски, 

Кристина 

Павловска 

Сектори/органи 

во состав на МФ, 

СЕП, останатите 

министерства/инс

титуции во рамки 

на Владата на 

РСМ 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

71. Координирање на процесот 

на обезбедување  на мислење 

за материјалите во надлежност 

на Министерството за финансии 

поврзани со процесот на 

европска интеграција. 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски 

Ана Наневска, 

Андрија 

Алексоски, 

Кристина 

Сектори/органи 

во состав на МФ, 

СЕП, останати 

министерства/инс

титуции во рамки 

на Владата на 

РСМ 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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Павловска 

72. Учество на седниците на 

Работниот комитет за европска 

интеграција (РКЕИ) и на 

поткомитетите на РКЕИ 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски, 

Андрија 

Алексоски, 

Ана Наневска, 

Кристина 

Павловска 

Сектори/органи 

во состав на МФ, 

СЕП, останати 

министерства/ 

институции во 

рамки на Владата 

на РСМ 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

73. Подготовка на сите 

документи кои произлегуваат 

како  обврска од Оперативниот 

договор склучен со ПАО и 

Прирачникот за внатрешни 

постапки на Вишиот програмски 

службеник (СПО) . 

Андрија 

Алексоски(Виш 

програмски 

службеник) 

Ана Наневска, 

вработени во 

Одделение за 

ИПА и НПАА 

Секторите во МФ-

ЦФЦД, Секторот за 

управување со 

средствата од ИПА и 

др, СЕП 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

74. Координација на 

активностите поврзани со 

управување на ИПА II проектите 

во потсекторот управување со 

јавни финансии 

 

Сузана Пенева, 

Ана Наневска,  

вработени во 

Одделение за 

ИПА и НПАА 

 

Членови на 

работната група за 

управување со јавни 

средства од други 

сектори во МФ и 

институции 

континуирано/ 

согласно 

утврдените 

рокови за 

конкретен 

проект 

 

континуирано/ 

согласно 

утврдените 

рокови за 

конкретен 

проект 

 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

75. Координација на активности 

поврзани со управување  со 

јавни инвестиции (ПИМ) 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски, 

Андрија 

Алексоски, 

Ана Наневска, 

Кристина 

Павловска, 

Сектори/органи 

во состав на МФ, 

останати 

министерства/ 

институции во 

рамки на Владата на 

РСМ/ Јавни 

претпријатија и АД во 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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Ленче 

Божиноска 

државна сопственост 

76.Обезбедување на стручно - 

административна поддршка во 

функционирањето на Работната 

група за управување со јавни 

финансии и Советот за 

управување со јавни финансии 

 

Ана Наневска,  

вработени во 

Одделение за 

ИПА и НПАА 

 

 

 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

77. Координација на 
подготовката, следење и 
известување за реализацијата 
на годишните Акциски планови 
за спроведување на 
Програмата за реформа на 
управувањето со јавни 
финансии. 
 

Сузана Пенева, 

Ана Наневска, 

вработени во 

Одделение за 

ИПА и НПАА 

 
 

јануари 2021 
 

декември 2023 
вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

78. Навремено завршување на 

преговорите за обезбедување 

поволни кредити и донации за 

реализација на проектите на 

Владата на Република Северна 

Македонија. 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

Сите министерства 

во рамки на Владата 

на РСМ, Јавни 

претпријатија и АД во 

државна сопственост, 

единици на локална 

самоуправа 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

79. Одлука за утврдување на 

максималниот износ на ново 

задолжување преку издавање 

на државни хартии од вредност 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски, 

Сања 

Манасијевиќ 

Манчева, 

Ана Тодоровска 

Секторите во МФ- 

Сектор за трезор 

Сектор за буџет и 

фондови 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

80. Подготовка на договори за 

гаранција. 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Сите министерства 

во рамки на Владата 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

Обезбедени 

со буџетска 

Обезбедени 

со буџетска 
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Николовски, 

Андрија 

Алексоски, 

Кристина 

Павловска,Ленч

е Божиноска 

на РСМ, СЕП, Јавни 

претпријатија и АД во 

државна сопственост, 

ЕЛС 

програма 

1.10.2. 

програма 

1.10.2. 

програма 

1.10.2. 

81. Подготовка на договори за 

заеми. 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

Сите 

министерства во 

рамки на Владата 

на РСМ, 

Секретаријат за 

законодавство, 

Влада на РСМ 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

82. Закон за гаранција на 

Република Северна Македонија 

на обврските по Договорот за 

заем за изградба на автопатска 

делница Скопје - Блаце, кој ќе 

се склучи меѓу Европската 

банка за обнова и развој и 

Јавното претпријатие за 

државни патишта 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска 

СЗ, 

Влада на РСМ, 

МТВ, ЈП за 

државни патишта 

јули 2021 септември 2021 
вработени во 

Секторот 

 вработени 

во Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

83. Закон за гаранција на 

Република Северна  Македонија 

на обврските по Договорот за 

заем за финансирање на 

“Проектот за изградба на 

автопатска делница Кичево – 

Гостивар за делница Кичево - 

Букојчани  кој ќе се склучи меѓу 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

СЗ, 

Влада на РСМ, 

МТВ, ЈП за државни 

патишта 

 

јануари 2021 март 2021 
вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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Европската банка за обнова и 

развој и Јавното претпријатие 

за државни патишта 

Божиноска  

84. Закон за задолжување на 

Република Северна Македонија 

со заем кај Европската банка за 

обнова и развој по Договорот за 

заем за проектот 

„Рехабилитација на источниот 

дел од железничката пруга на 

Коридор VIII, фаза 3 -делница 

Крива Паланка – Деве Баир, 

граница кон Р. Бугарија 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

ЈП за железничка 

инфраструктура 

„Железници на 

РСМ“ - Скопје, 

МТВ, СЗ, Влада 

на РСМ 

ноември 2021 јануари 2022 
вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

85. Закон за задолжување на 

Република Северна Македонија 

со заем кај Европската 

инвестициона банка по 

Договорот за заем за проектот 

„Рехабилитација на источниот 

дел од железничката пруга на 

Коридор VIII, фаза 3 -делница 

Крива Паланка – Деве Баир, 

граница кон Р. Бугарија “ 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

ЈП за железничка 

инфраструктура 

„Железници на 

РСМ“ - Скопје, 

МТВ, СЗ, Влада 

на РСМ 

јуни 2021 септември 2021 
вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

86. Закон за гаранција на 
Република Северна Македонија 
на обврските по Договорот за 
заем за Проект за изградба на 
интерконективен гасовод меѓу 
Република Северна Македонија 
и Република Грција кој ќе се 
склучи меѓу Европска 
инвестициона банка и АД МЕР 
 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

МЕ, СЗ, Влада на 

РСМ 
март 2021 мај 2021 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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87. Предлог-закон за 
задолжување на Република 
Северна Македонија со заем кај 
Меѓународната банка за обнова 
и развој - Светската банка по 
Договорот за заем за 
дополнително финансирање на 
Проектот за поврзување на 
локални патишта 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

МТВ, СЗ, Влада на 

РСМ 
април 2021 септември 2021  

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

88. Закон за гаранција на 
Република Северна Македонија 
на обврските под Договорот за 
заем за Проектот за изградба на 
магистрални гасоводи делница 
Гостивар - Кичево и делница 
Свети Николе – Велес, кој ќе се 
склучи помеѓу Европската банка 
за обнова и развој и АД НЕР 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

МЕ, СЗ, Влада на 

РСМ 

јуни 2021 

 

септември 2021 

 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

89.Закон за задолжување на 
Република Северна Македонија 
со заем кај Европската 
инвестициона банка по 
Договорот за заем за 
финансирање на проектот 
“Подобрување на 
искористувањето на водата од 
сливот на реката Злетовица 
фаза 2 - Наводнување и фаза 3 
– Производство на електрична 
енергија“ 
 
 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

МЗШВ,  СЗ, Влада 

на РСМ 
мај 2022 јули2022 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

90. Закон за задолжување на 
Република Северна Македонија 
со заем кај Меѓународната 
банка за обнова и развој по 
Договорот за заем за 
финансирање на проектот за 
воспоставување на интегриран 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

СЗ, Влада на 

РСМ, МИОА 
ноември 2021 Јануари 2022 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 
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информациски систем за 
управување со финансии 
(ИФМИС) и интегриран даночен 
информациски систем (ИТИС) 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

91. Закон за гаранција на 

Република Северна Македонија 

по Договорот за заем за 

Проектот  „ФЕ Осломеј 2 и ФЕ 

Битола”, кој ќе се склучи помеѓу 

Европската банка за обнова и 

развој и АД ЕСМ Скопје 
 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

СЗ, Влада на 

РСМ, МЕ, АД ЕСМ 
ноември 2021 Јануари 2022 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

92. Закон за гаранција на 

Република Северна Македонија 

на обврските по Финансискиот 

договор, наменет за 

финансирање на мали и средни 

претпријатија и други 

приоритетни проекти – VI фаза, 

кој ќе се склучи меѓу Eвропската 

инвестициона банка и 

Развојната банка на Република 

Северна Македонија 

Сузана Пенева,  

Дејан 

Николовски/ 

Андрија 

Алексоски/ 

Кристина 

Павловска/ 

Ленче 

Божиноска 

СЗ, Влада на 

РСМ, МЕ 
декември 2020 февруари 2021 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

93. Подготовка и анализа на 

предлозите на ЕК во однос на 

системите за управување со 

ИПА III 

Сузана Пенева/ 

(Национален 

координатор за 

авторизација) 

Александра 

Симјаноска 

ЦФЦД, АФПЗРР и 

телото за 

управување 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

94. Подготовка и реализација на Андрија Надлежните   
декември 2023 вработени во вработени во вработени во Обезбедени Обезбедени Обезбедени 
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Поткомитетот за економски и 

финансиски прашања и 

статистика 

Алексоски, 

ко-претседавач 

на 

поткомитетот 

органи на Управа, 

повеќе сектори во 

МФ, НБРСМ, ДЗС 

јануари 2021 неколку 

Сектори 

неколку 

Сектори 

неколку 

Сектори 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

95. Учество во Националниот 

инвестициски комитет 

Сузана Пенева, 

Андрија 

Алексоски, 

Дејан 

Николовски, 

Кристина 

Павловска 

Вработени во 

секторот 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

96. Учество во Управниот 

комитет на Инвестициската 

рамка за Западен Балкан 

Сузана Пенева, 

Дејан 

Николовски, 

Андрија 

Алексоски, 

Кристина 

Павловска 

Вработени во 

секторот 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

вработени во 

Секторот 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2. 

Вкупно активности во I година:94 

Вкупно активности во II година:78 

Вкупно активности во III година : 71 

Вкупно за Потпрограма20:243 
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ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ 
 
 
2.3.А: Оправданост и дизајн на Програмата 

Образложение: Програмата Финансиски систем произлегува од: 
1.Стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 
година: 
-Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните; 
- успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија; 
2.НПАА 
Поглавје 3: Права на основање и слобода на давање на услуги 
Поглавје 4: Слободно движење на капитал 
Подрачја: Движење на капитал и исплата и Системи на исплата 
Поглавје 6: Право на трговски друштва 
Подрачје: Сметководство и ревизија 
Поглавје: 9 финансиски услуги  
Подрачја: Банкарство и финансиски конгломерати; Инфраструктура на финансискиот пазар; Пазар на хартии од вредност и инвестициски услуги 
и Осигурување и надомест од професионална пензиска шема;  
Поглавје: 28 Заштита на потрошувачите и јавно здравје 
Поглавје 30: Надворешни односи  
Подрачје: Билатерални договори со  трети земји 
3.Стратешките приоритети и цели на Министерството за финансии:  
-задржување на финансиска и макроекономска стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста; 
- фискална одржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфра структурни проекти; 
- етапно воведување во неколку пилот институции буџетско финансирање по принципот на исполнување на развојни индикатори (СМАРТ 
Клучни перформансни индикатори); 
- квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од 
Спогодбата за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија; 
- квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија; 
Цел на Програмата: Постојана надградба и усогласување на регулативата од областа на банкарскиот систем и небанкарските институции, 
пазарот на капитал, системот на осигурување и сметководствениот систем, ревизијата,  платниот промет и игрите на среќа со законодавството 
на ЕУ, согласно со приоритетите на Владата на РСМ и создавање услови за ефикасно функционирање на финансиското работење.  
Показатели за успех на Програмата:Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот систем 
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Програмата е: (забележете го видот на Програмата)                               Ххоризонтална вертикална 

Потпрограми (компоненти) од Програмата :  Финансиски систем  

Резултат 1: Хармонизирање на правната рамка со 
регулативата на ЕУ 

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

Резултат 2: Спроведување на законска  регулатива  Показател за успешност: Навремено извршување на надлежностите на 
Министерството за финансии кои произлегуваат од Законската регулатива од 
областа на финансискиот систем. 

  

 
Б:План за спроведување 

Потпрограма 40: Финансиски систем 

Активност Одговорни  Консултирани  

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
човечки 

финансиски 
MKД 

I год. II год. III год I год. II год. III год 

1. Следење и имплементација 
на прописите од областа на 
банкарството, небанкарските 
финансиски институции и 
заштита на корисниците на 
финанскиски услуги и 
понатамошно усогласување со 
директивите на ЕУ. 

Ленче 
Тагасовска, 
Теодора 
Гацоска, 
Иван Недев, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

Народна банка 
на РСМ 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

2. Следење на случувањата во 
ЕУ на планот на зголемување на 
сигурноста и стабилноста на 
финансискиот систем со цел 
мерките што ќе ги донесе ЕК 
соодветно и навремено да 
бидат имплементирани и во 
домашното законодавство. 
Особено акцент ќе се стави на 
макропрудентната 
супервизорска рамка и 

Ленче 
Тагасовска, 
Теодора 
Гацоска, 
Иван Недев, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

Народна банка 
на РСМ 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 
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соработката на институциите од 
РСМ со соодветните 
супервизорски тела во ЕУ и 
земјите членки и опциите за 
брзо постапување и 
намалување на трошоците во 
случај на криза. 

3. Следење и имплементација 
на прописите од областа на 
пазарот на капитал и 
понатамошно усогласување на 
домашната регулативата од 
областа на пазарот на капитал 
со законодавството на ЕУ, 
 

 

Ленче 
Тагасовска, 
Аница 
Васовиќ, 
Орнела 
Трајкоска 
Пендевска,  
Елена 
Вељаноска,  
Горан 
Мојаноски 

  
јануари 2021 

 
декември 2023 

Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

4. Следење и имплементација 
на прописите од областа на 
сметководството и понатамошно 
усогласување на законодавната 
рамка за сметководство со 
законодавството на ЕУ 

Ленче 
Тагасовска   

јануари 2021 
 

декември 2023 

Вработени 
од 

Одделение
то 

Вработени 
од 

Одделение
то 
 

Вработени 
од 

Одделение
то 
 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

5. Следење и ажурирање на 
Меѓународните стандарди за 
финансиско известување и 
меѓународниот стандард за 
финансиско известување за 
мали и средни субјекти согласно 
Законот за трговските друштва 

Ленче 
Тагсовска 

Институт на 
сметководители 

и овластени 
сметководители 

на Република 
Северна 

Македонија 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

 
Вработени 

од 
Одделение

то 

 
Вработени 

од 
Одделение

то 

 
Вработени 

од 
Одделение

то 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 
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6.Нов Закон за ревизија 
 

 Ленче 
Тагасовска,  

Институт на 
овластени 
ревизори 

 
Совет за 

унапредување и 
надзор на 

ревизијата на 
Република 
Северна 

Македонија 

01.01.2021 30.04.2021 

Вработени 
од 

Одделение
то 

Вработени 
од 

Одделение
то 

Вработени 
од 

Одделение
то 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

 

7. Нов Закон за платежни услуги 
и платни системи 

 

Ленче 
Тагасовска  

 

Народна банка 
на Република 
Северна 
Македонија 

01.01.2020 30.03.2021 

Вработенио
д 

Одделение
то 

Вработенио
д 

Одделение
то 

Вработенио
д 

Одделение
то 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

8. Нов Закон за банките 

Ленче 
Тагасовска, 
Теодора 
Гацоска, 
Иван Недев, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

Народна банка 
на РСМ 

31.10.2020 
 30.11.2021 Пет 

вработени 
 Пет 

вработени 
Пет 

вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

9. Закон за закрепнување на 
банки со проблеми 

Ленче 
Тагасовска, 
Теодора 
Гацоска, 
Иван Недев, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

Народна банка 
на РСМ 

31.10.2020 
 30.11.2021 Пет 

вработени 
Пет 

вработени 
Пет 

вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

10.Закон за финансиска 
стабилност 

Виолета 
Стојановска 
Петровска, 
Ленче 
Тагасовска, 
Иван Недев, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

Народна банка 
на РСМ, АСО, 
КХВ и МАПАС 

01.09.2020 31.01.2021 Четворица 
вработени 

Четворица 
вработени 

Четворица 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

11. Закон за кредитни договори 
во врска со недвижен имот 

Ленче 
Тагасовска, 
Теодора 
Гацоска, 
Иван Недев, 
Дијана 

 01.01.2022 31.12.2022 Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 
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Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

12. Закон за изменување и 
дополнување на Законот за 
финансиски друштва 

Ленче 
Тагасовска, 
Иван Недев, 
Теодора 
Гацоска, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

Министерство за 
правда, ЕБОР 01.03.2021 30.11.2021 Пет 

вработени 
Пет 

вработени 
Пет 

вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

13. Закон за изменување и 
дополнување на Законот за 
Народната банка на Република 
Македонија 

Ленче 
Тагасовска, 
Иван Недев, 
Теодора 
Гацоска, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

Народна банка 
на РСМ 01.04.2021 30.06.2021 Пет 

вработени 
Пет 

вработени 
Пет 

вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3.  

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

14. Закон за изменување и 
дополнување на Законот за 
девизното работење  

Ленче 
Тагасовска, 
Иван Недев, 
Теодора 
Гацоска, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

Народна банка 
на РСМ 01.03.2021 30.11.2021 Пет 

вработени 
Пет 

вработени 
Пет 

вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

15. Закон за изменување и 
дополнување на Законот за 
вршење на услуги брз трансфер 
на пари 

Ленче 
Тагасовска, 
Иван Недев, 
Теодора 
Гацоска, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

Народна банка 
на РСМ 01.03.2021 30.11.2021 Пет 

вработени 
Пет 

вработени 
Пет 

вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

16. Закон за изменување и 
дополнување на Законот за 
финансиска дисциплина 

Ленче 
Тагасовска, 
Иван Недев, 
Теодора 
Гацоска, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

Управа за јавни 
приходи 01.03.2021 31.10.2021 Пет 

вработени 
Пет 

вработени 
Пет 

вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

17. Закон за изменување и Ленче Фонд за 01.03.2022 31.10.2022 Пет Пет Пет Обезбедени Обезбедени Обезбедени 
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дополнување на Законот за 
Фондот за осигурување на 
депозити 

Тагасовска, 
Иван Недев, 
Теодора 
Гацоска, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

осигурување на 
депозити, 

Народна банка 
на РСМ 

вработени вработени вработени со буџетска 
програма 

1.10.3. 

со буџетска 
програма 

1.10.3. 

со буџетска 
програма 

1.10.3. 

18. Следење и имплементација 
на прописите од областа на 
осигурувањето и понатамошно 
усогласување со Директивите на 
ЕУ 

Ленче 
Тагасовска,  

Агенција за 
супервизија на 
осигурување 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

Вработени 
во 

Одделение
то 
 

Вработени 
во 

Одделение
то 
 

Вработени 
во 

Одделенит
о 
 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

19. Нов Закон за осигурување 
 

Ленче 
Тагасовска,  

Агенција за 
супервизија на 
осигурување, 
Осигурително 

брокерски 
друштва, 

Друштва за 
застапување во 

осигурување 

30.06.2021  
 

30.10.2021 
 

Вработени 
во 

Одделение
то 
 

Вработени 
во 

Одделение
то 
 

Вработени 
во 

Одделение
то 
 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

20. Закон за посредување во 
осигурувањето  

Ленче 
Тагасовска,  
 

Агенција за 
супервизија на 
осигурување, 

Европска 
комисија, 

Осигурително 
брокерски 
друштва, 

Друштва за 
застапување во 

осигурување 

30.09.2022 
 

30.03.2023 
 

Вработени 
во 

Одделение
то 
 

Вработени 
во 

Одделение
то 
 

Вработени 
во 

Одделение
то 
 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

21. Разгледување на барања и 
издавање на дозволи за работа 
и согласности на друштвата за 
финансиски лизинг и следење 
на нивното работење 

Теодора 
Гацоска, 
Иван Недев, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

  
јануари 2021 

 
декември 2023 

Четворица 
вработени 

Четворица 
вработени 

Четворица 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

22.Разгледување на барања и 
издавање на дозволи за работа 
и согласности на финансиски 
друштва и следење на нивното 
работење 

Теодора 
Гацоска, 
Иван Недев, 
Дијана 
Дамјаноска, 
Ивана 
Ѓорѓиевска 

  
јануари 2021 

 
декември 2023 

Четворица 
вработени 

Четворица 
вработени 

Четворица 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

23.Разгледување на барања и 
издавање на дозволи, лиценци и 

Оливера 
Савинова   

јануари 2021 
 

декември 2023 
Пет 

вработени 
Пет 

вработени 
Пет 

вработени 
Обезбедени 
со буџетска 

Обезбедени 
со буџетска 

Обезбедени 
со буџетска 
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решенијана приредувачите на 
игри на среќа и забавни игри 

Стојанова, 
Марија 
Гогаровска, 
Софка 
Дугалиќ, 
Соња 
Ангеловска, 
Наташа 
Младеновска 

програма 
1.10.3. 

програма 
1.10.3. 

програма 
1.10.3. 

24.Спроведување на стручен 
испит за проценувач од областа 
на побарувањата и обврските 

Александра 
Димовска, 
Бобан 
Стојаноски 

Комора на 
проценувачи на 

Република 
Северна 

Македонија 

 
јануари 2021 

 
декември 2023 

Двајца 
вработени 

Двајца 
вработени 

Двајца 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

25. Издавање лиценци за 
процена од областа на 
побарувањата и обврските 

Александра 
Димовска, 
Бобан 
Стојаноски 

  
јануари 2021 

 
декември 2023 

Двајца 
вработени 

Двајца 
вработени 

Двајца 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 
26.Спроведување на обука на 
политичките партии за 
материјално-финансиското 
работење и начинот на 
пополнување на финансискиот 
извештај, најмалку еднаш 
годишно. 
 

Ленче 
Тагасовска, 
Александра 
Димовска, 
Бобан 
Стојаноски 

  
јануари 2021 

 
декември 2023 

Тројца 
вработени 

Тројца 
вработени 

Тројца 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

27. Закон за проспекти за хартии 
од вредност и обврски за 
транспарентност за издавачите 

Ленче 
Тагасовска, 
Аница 
Васовиќ, 
Орнела 
Трајкоска 
Пендевска, 
Елена 
Вељаноска, 
Горан 
Мојаноски 

Комисија за 
хартии од 
вредност 

01.01.2021 31.10.2021 Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Пет  
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

28. Закон за изменување и 
дополнување на Законот за 
инвестициски фондови 

Ленче 
Тагасовска, 
Аница 
Васовиќ, 
Орнела 
Трајкоска 
Пендевска, 
Елена 
Вељаноска, 
Горан 
Мојаноски 

Комисија за 
хартии од 
вредност 

01.10.2020 31.01.2021 Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

31. Закон за финансиски Ленче Комисија за 01.01.2021 31.10.2021 Пет Пет  Пет  Обезбедени Обезбедени Обезбедени 
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инструменти Тагасовска, 
Аница 
Васовиќ, 
Орнела 
Трајкоска 
Пендевска, 
Елена 
Вељаноска, 
Горан 
Мојаноски 

хартии од 
вредност 

вработени вработени вработени со буџетска 
програма 

1.10.3. 

со буџетска 
програма 

1.10.3. 

со буџетска 
програма 

1.10.3. 

30. Одлука за Дваесетта емисија 
на обврзници за 
денационализација 

Аница 
Васовиќ, 
Орнела 
Трајкоска 
Пендевска, 
Елена 
Вељаноска, 
Горан 
Мојаноски 

 01.01.2021 31.03.2021 Четворица 
вработени 

Четворица 
вработени 

Четворица 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

31.Закон за изменување и 
дополнување на законот за 
игрите на среќа и за забавните 
игри 

Оливера 
Савинова 
Стојанова, 
Марија 
Гогаровска, 
Софка 
Дугалиќ, 
Соња 
Ангеловска, 
Наташа 
Младеновска 

 01.01.2021 30.06.2021 Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

32.Правилнициповрзанисо 
отпочнување со приредување на 
интернет игри на среќа 

Оливера 
Савинова 
Стојанова, 
Марија 
Гогаровска, 
Софка 
Дугалиќ, 
Соња 
Ангеловска, 
Наташа 
Младеновска 

 01.01.2021 30.03.2021 Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Пет 
вработени 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Вкупно активности во I година: 32 
Вкупно активности во II година:16 
Вкупно активности воIII година:14 
Вкупно за Потпрограма 40:  62 
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ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ 

 
2.4А:Оправданост и дизајн на Програмата 
Образложение: Програмата Имотно правни работи произлегува од: 
 
1. Стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 
година: 
-Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните; 
2.НПАА 
Поглавје: 2 Економски критериуми 
3.Стратешките приоритети и цели на Министерството за финансии:  
- задржување на финансиска и макроекономска стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста; 
 

Цел на Програмата: Забрзана динамика на процесот на приватизација на градежното земјиште во државна сопственост и на постапките на 
експропријација, како и имплементација на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска 
сопственост и управување со системот за електронско јавно наддавање 
Показатели за успех на Програмата: Зголемен број на завршени постапки  
 
Програмата е:                                ххоризонтална вертикална 

 
Потпрограми (компоненти) од Програмата :Имотно правни работи 
Потпрограма 70: Управа за имотно правни работи Показател за успешност: Зголемен број на завршени предмети 

Потпрограма 71:Подрачни единици Показател за успешност: Завршенипредмети за приватизација и постапки за 
експропријациа 
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Б:План за спроведување 
Потпрограма 70 и 71: Управа за имотно правни работи и подрачни единици 

Активност Одговорни  Консултирани  

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
Човечки 

финансиски 
MKД 

I год. II год. III год I год. II год. III год 

1.  Имплементација на 

Законот за приватизација и 

закуп на градежно земјиште 

во државна сопственост. 

Шасине Касами 

СЗ,  АКН, 

ДПРСМ, МП, 

претставници од 

науката, врховни 

судии 

 
јануари 2021 

 
декември 

2023 

вработените 

во УИПР 

(подрачни 

одделенија) 

вработените 

во УИПР 

(подрачни 

одделенија) 

вработените 

во УИПР 

(подрачни 

одделенија) 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.4. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.4. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.4. 

2. Имплементација на 

Законот за експропријација 
Шасине Касами 

СЗ,  АКН, 

ДПРСМ, МП, 

претставници од 

науката, врховни 

судии 

 
јануари 2021 

 
декември 

2023 

вработените во 

УИПР 

(подрачни 

одделенија) 

вработените во 

УИПР 

(подрачни 

одделенија) 

вработените 

во УИПР 

(подрачни 

одделенија) 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.4. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.4. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.4. 

3. Тековно давање на 

мислења согласно Законот за 

користење и располагање со 

стварите во државна 

сопственост и со стварите во 

општинска сопственост 

Шасине Касами 
Секретаријат за 

законодавство 

 
јануари 2021 

 
декември 

2023 

вработените 

во УИПР 

(централа) 

вработените 

во УИПР 

(централа) 

вработените 

во УИПР 

(централа) 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.4. 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.4. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.4. 

4.Управување со системот за 

електронско јавно наддавање 

за продажба и давање во 

закуп на недвижни и движни 

ствари во државна 

сопственост 

Шасине Касами  
 

јануари 2021 

 
декември 

2023 

вработените 

во УИПР 

(централа) 

вработените 

во УИПР 

(централа) 

вработените 

во УИПР 

(централа) 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.4. 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.4. 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.4. 

Вкупно активности во I година:4 
Вкупно активности во II година: 4 
Вкупно активности во III година: 4 
Вкупно за Потпрограма70 и 71:  12 
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3. ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ 
 

ПРОГРАМА Резиме на потреба од нови 
вработувања 

Резиме на 
потреба од 

прераспределба 
на вработените 

Резиме на потреба од обуки 

3.1. Администрација 

Потребни се 11нови вработувања:(6 во 
2021, 3 во 2022 и 2 во 2023 година, и тоа: 
1 ново вработување во 2021 година за 
Одделението за внатрешна ревизија на ЕУ-
ИПА фондовите, 
2 нови вработувања со превземање од 
други сектори во Одделението за стратешко 
планирање, 
Во Секторот за финансиска инспекција во 
јавниот сектор и координација на борба 
против измама на ЕУ средства се потребни 
8 (осум) нови вработувања и тоа: 6 (шест) 
лица за Финансиска инспекција во јавен 
сектор и 2 (две) лица во АФКОС 
одделението. 
Финансирање: за 6 лица за една година 
потребни се средства во висина од 
2.790.000 денари,  

 

Континуирана обука на сите нововработени 
како и на постојано вработените  инспектори 
од областа на финанската инспекција и на сите 
внатрешни ревизори од Секторот за 
внатрешна ревизија,  согласно Годишната 
програма за обуки. 
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3.2. Макроекономска и 
фискална политика 

Во ЦФЦД, потребни се 30нови 
вработувања: (10 во 2021,10 во 2022 и 10 за 
2023). 
Финансирање: за 10 лица за една година 
потребни се средства во висина од 
4.650.000 денари  
Со имплементација на ИФМИС ке има 
потреба од нови вработувања, кои треба да 
бидат предвидени на ниво на Министерство 
за финансии не само за сектор трезор. Со 
оглед на комплексноста на ИФМИС за 
потребниот број на вработени во овој 
момент не можеме да прецизираме 

 

Обука за нововработените и за постојните 
согласно Годишната програма за обуки и други 
обуки во областа на реформи во управување 
со јавните финансии, управување со јавниот 
долг и програмирање, имплементација и 
управување со ИПА фондовите. 

 
3.3 Финансиски систем  

Потребни се 6 нови вработувања:  (2 во 
2021,  2 во 2022, и 2 во 2023.) 
Финансирање: за 2 лица за една година 
потребни се средства во висина од 
930.000,00 денари. 

 

Потребна е обука за нововработените и за 
постојните вработени од областа на 
банкарство, осигурување, пазар на капитал, 
сметководство и игри на среќа. 

 
3.4 Имотно правни работи  

Потребни се80нови вработувања: (40 
во 2021, 20 во 2022 и 20 во 2023 
година) 
Финансирање: за 40 лица за една 
година потребни се средства во висина 
од  18.600.000денари. 

 

Потребна е обука за нововработените и за 
постојните вработени, и тоа обуки за примена 
на Законот за општата управна постапка, обуки 
од областа на канцелариското и архивското 
работење, како и специјализирани обуки за 
спроведување на постапки за експропријација 
и приватизација на градежно земјиште во 
државна сопственост. 
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4.ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ 
 

 
2021 

очекувано влијание 
При новите вработувања ќе се применува 

принципот на правична застапеност на 
заедниците 

 

2022 
очекувано влијание 

При новите вработувања ќе се применува 
принципот на правична застапеност на 

заедниците 

2023 
очекувано влијание 

При новите вработувања ќе се применува 
принципот на правична застапеност на 

заедниците 

 
 

5. ПРИНЦИП НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ 
 

Субвенционирање на станбен кредит преку реализација на проектот „Купи куќа, купи стан“  

Во член 5 од Законот за субвенционирање на станбен кредит, се дефинирани условите кои треба да бидат исполнети за да може да се аплицира 
за станбен кредит и истите се еднакви и за мажите и за жените. Субвенционираниот станбен кредит им овозможува на сите граѓани под најповолни 
услови и на полесен начин да дојдат до сопствен дом. 

Индикатор: Број на лица од женски пол, кои го решиле станбеното прашање преку проектот „Купи куќа, купи стан“ 

Очекувано влијание во 2021 година Очекувано влијание во 2022 година Очекувано влијание во 2023 година 

60 65 70 
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6. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ 

 

 

2021 
планирани мерки 

2022 
планирани мерки 

2023 
планирани мерки 

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

Развивање политики 

Министерство за финансии е насочено кон развивање на политики и процедури за успешно креирање на макроекономската политика, управување 
со јавните финансии и политиката на јавниот долг, насочени кон повисок економски раст и подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните. 

Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот 

1. Предлагање на приоритетни цели што треба да бидат содржани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на 
Република Северна Македонија. 

2. Организирање и координација на подготвка на Годишен план за работа, негово поврзување со буџетските средства и обезбедување на 
усогласеност со планот со организациските единици. 

3. Подготовка на Извештај за спроведување на Годишниот план за работа. 
4. Следење, оценување и известување за реализацијата на Годишниот план за работа. 
5. Организирање и координација на процесот за подготовка на Стратешкиот план, негово поврзување со буџетските средства и обезбедување на 

усогласеност на планот со организациските единици. 
6. Следење на реализацијата на мерките и активностите содржани во Стратешкиот план. 
7. Објавување на Стратешкиот план на Web страницата на Министерството за финансии. 

 

Извршување на Буџетот и управување со средства 

8. Подготвување на буџетско барање на министерството. 
9. Следење на извршувањето на буџетот на министерството. 
10. Подготовка на годишен финансиски план и месечни и квартални финансиски планови  за трошење на буџетските средства. 
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11. Координација на процесот на подготовка, измена и дополнувања на буџетот на министерството. 
12. Следење на интерни процедури за работа во насока на јакнење на одговорноста за успешно планирање и остварување на задачите и 

правилно евидентирање на финансиските трансакции. 
13. Финансиско управување и континуиран мониторинг на средствата. 
14. Одобрување на исплатите на средствата од буџетот на министерството преку систем на контрола на повеќе нивоа. 
15. Подготвување на Годишен финансиски извештај, согласно одредбите за воспоставување и развој на финансиско управување и контрола. 
16. Подготовка на интерни акти, правилници, упатства, оперативни инструкции за процесите од надлежност на министерството кои претходно не 

се опфатени или за кои постои потреба од годишно ревидирање. 
17. Учество на вработените во соодветни обуки надлежност на министесртвото. 
18. Подготовка и спроведување на Годишни планови за јавни набавки согласно со одобрените годишни буџети 

Управување со човечки ресурси 

19. Подготовка и следење на реализација на Годишната програма за обука на државните службеници во Министерството за финансии. 
20. Подготовка и доставување на полугодишни извештаи за спроведени специјализирани обуки за државните службеници до Министерство за 

информатичко општество и администрација. 
21. Координирање на процесот на оценување на државните службеници преку одржување на консултации и давање на инструкции на 

оценувачите во функција на законито и транспарентно спроведување на постапката за оценување и соодветно известување за спроведеното 
оценување до Министерство за информатичко општество и администрација. 

22. Постапување по барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и подготовка на Годишен извештај. 
23. Изготвување на мислења по законите, колективните договори, подзаконските акти и други прописи. 
24. Спроведување на постапки за вработување во Министерството за финансии. 
25. Давање на совети на комисии и други работни тела од областа на трудово-правните односи и други правни работи. 
26. Изготвување на општите и поединечните акти за правата, обврските и одговорностите на вработените.  

 

 

Управување со информациски технологии 

27. Воспоставување и одржување на безбедносни процедури. 
28. Одржување и безбедност на информатичката опрема и апликациите. 
29. Обука за вработените. 
30. Континуирана надградба на информатичката инфраструктура и стручна и логистичка поддршка за вработените во министерството. 

Внатрешна ревизија 
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31. Во Министерството за финансии, согласно организациската поставеност на работите и работните задачи, се спроведува внатрешна ревизија 
од страна на Секторот за внатрешна ревизија. 

 
 
 
 

РИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАН 
РИЗИК ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ 

НА РИЗИКОТ 
ВИЛЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ 

МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО 
РИЗИКОТ 

Не постигнување повисок 
економски раст и подобрување на 
квалитетот на живеење на 
граѓаните  

средна средно Спроведување на мерките и 
активностите од Програмата за 
управување со јавните финансии  

 
 
 

РИЗИЦИ НА НИВО НА ПРОГРАМА 
ПРОГРАМА  РИЗИК ВЕРОЈАТНОСТ ЗА 

НАСТАНУВАЊЕ НА 
РИЗИКОТ 

ВИЛЈАНИЕ НА 
РИЗИКОТ ВРЗ 

ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ЦЕЛИТЕ 

МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО 
РИЗИКОТ 

Администрација  Недоволно зајакната внатрешна 
финансиска контрола во јавниот 
сектор  

средна средно Спроведување на мерките и 
активностите од Политиката за 
внатрешна финансиска контрола во 
јавниот сектор  

 Недоволен административен 
капацитет за функционирање 
на финансиската инспекција во 
јавниот сектор 

голема средно Екипирање на Секторот за 
финансиската инспекција во јавниот 
сектор    
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Макроекономска и фискална 
политика 

Не спроведување на 
економските реформи 

ЦФЦД: Неискористување на 
ИПА средства 

средна големо Спроведување на Програмата за 
економски реформи, 
 
Поголема апсорпција на ИПА 
средствата; навремено 
програмирање и следење на 
Плановите за јавни набавки 

Финансиски систем  Навремено донесување на 
закони и подзаконски акти и 
нивно спроведување  

средна средно Донесување на законските и 
подзаконските акти во планираните 
рокови  

Имотно правни работи 
 

Забавена динамика на 
процесот на приватизација на 
градежното земјиште во 
државна сопственост и на 
постапките на експропријација 

голема средно Зајакнување на капацитетите на 
Управата за имотно правни работи 
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