
 
   
  
5-ти Дијалог за политики 

 
Министерство за финансии 

Република Северна Македонија 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 
 

Заклучоци од 5-от Дијалог за Политиката за УЈФ одржан на 7 октомври 2020 година 

� Владата повторно ја потврди својата политичка заложба да го координира 

спроведувањето на реформите за управување со јавните финансии (УЈФ) со 

реформата на јавната администрација и по заедничките заклучоци од 

Економскиот и финансискиот дијалог. 

� Владата, со координација од страна на Министерството за финансии, ќе 

продолжи да води редовен, инклузивен и транспарентен дијалог за политики 

во областа на УЈФ со релевантните засегнати страни. 

� Националните власти се посветени на интензивирање на спроведувањето на 

Акцискиот план за 2020 година со цел надминување на доцнењата 

предизвикани од пандемијата на КОВИД-19. 

� ЕУ ја поттикнува Владата да ги зајакне административните капацитети на 

институциите вклучени во процесот на реформите за УЈФ преку одржлива 

политика за задржување на вработените лица, обука и основање на Школа за 

УЈФ. 

� Владата се обврзува да започне јавни консултации и да ги донесе следниве 

клучни правни акти и стратегии до крајот на 2020 година: 

• нов Закон за буџети,  

• нов Закон за јавна внатрешна финансиска контрола (ЈВФК), 

• Стратегија за реформа на даночниот систем 

• Стратегија за јавниот долг 

• Подзаконски акт за одбрана и безбедност  

•   Акциски план за спроведување на препораките од Процената на 

управувањето со јавните финансии. 

Овие предуслови се клучни за непречено спроведување на финансиската 

помош од ИПА 2018. 

�    Владата ќе вложи максимални напори за спроведување на втората Процена 

на јавните расходи и финансиската отчетност во 2021 година. 

� Владата ќе го започне процесот на ажурирање на Програмата за реформа на 

УЈФ за следниот програмски период во првиот квартал од 2021 година и 

барањата на донаторската заедница за да обезбеди координирана техничка 

поддршка за оваа цел. 
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� Следниот состанок на Дијалогот за Политиката за УЈФ ќе се одржи во 

февруари 2021 година на кој ќе се разгледува Годишниот извештај за следење 

на спроведувањето на Акцискиот план за 2020 година и на Акцискиот план за 

2021 година. 

 

Скопје, 7 октомври 2020 година 


