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ПРИОРИТЕТ 1: ПОДОБРУВАЊЕ НА ОДНОСОТ МЕЃУ

СТРАТЕШКОТО ПЛАНИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ
Програма за РЈА 

М1.1.2. Подобрување на процесите и капацитетите за 

среднорочно, секторско и годишно планирање во 

министерствата и другите органи на државната управа

М 1.2.2.Воведување на механизми за развој на аналитичка 

основа.

Програма за реформа на УЈФ 

P1M1: Формулирање, усвојување и спроведување на

фискалните правила

P3M2:  Подобрување на среднорочното буџетско планирање

Политика за ЈВФК

Мерка 1.1: Хармонизација на временските рамки за

стратешко и финансиско планирање

Мерка 1.2: Вклучување јасно дефинирани лимити за секој

сектор во Фискалната стратегија и среднорочната буџетска

рамка за министерствата во рамките на нивната севкупна

надлежност

Measure 1.3: Воспоставување / подобрување на каскадниот

модел на цели во стратешките и годишните планови

ПРИОРИТЕТ 2: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА

РАКОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 

Програма за РЈА 

М2.1.1. Намалување на ризиците од политизација со

воведување на јасни критериуми и транспарентност во

изборот на најдобриот кандидат за вработување и

унапредување

М2.1.2. Професионализација на високите раководни

структури во администрацијата

М3.1.2. Реорганизација / оптимизација на органите на

државната управа, агенциите и инспекциските служби на

централно ниво

Програма за реформа на УЈФ 

Приоритет/

Мерка
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P3M1: Надграден буџетски пристап базиран на програми и 

подобрени информации за проектите

P3M3: Ревидиран Закон за буџети во согласност со 

подобрувањата на системот за управување со јавните 

финансии (УЈФ)

Политика за ЈВФК

Мерка 2.1 : Зајакнување на отчетноста и линиите за

известување, обезбедување препораки и нивно спроведување

во четири пилот институции

Мерка 2.2: Промовирање на резултатите од зајакнатата

отчетност кај четирите пилот институции

ПРИОРИТЕТ 3: ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Политика за ЈВФК

Мерка 3.1: Ажурирани и применети упатства за управување

со клучните ризици во постигнување на целите, спречување

на измама и корупција во јавните набавки, како и спречување

на понатамошното креирање долгови во субјектите од јавниот

сектор.

Мерка 3.2: Практична примена на управувањето со клучните

ризици и обезбедување навремена реакција на ризиците во

четири пилот институции.

Мерка 3.3: Промовирање на резултатите од практичната

примена на управувањето со клучните ризициод четирите

пилот институции.

ПРИОРИТЕТ 4: КОНТРОЛНИ АКТИВНОСТИ ВО

ФИНАНСИСКОТО УПРАВУВАЊЕ

Програма за реформа на УЈФ 

П4M1: Спроведување нов информатички систем за

управување со финансии (ИСУФ)- Financial management

implementation system (FMIS)

П4М2:Зајакнување на контролата врз обврските

П4M4: Зајакнување на системот за јавни набавки

П4M5: Ефективен систем за ЈПП и концесии

Политика за ЈВФК

Мерка 4.1: Утврдување слабости во клучните контролни

активности во една пилот институциja 



Мерка 4.2: Подобрување на ефикасноста на контролните

активности во финансиското управување врз основа на

спроведена реална проценка на клучните ризици во

постигнување на целите, спречување на измама и корупција

во јавните набавки, како и спречување на понатамошното

креирање долгови, во четири пилот институции

Мерка 4.3: Промовирање на резултатите од зајакнатата

ефикасност на контролните активности во финансиското

управување кај четирите пилот институции во другите

институции

ПРИОРИТЕТ 5: ИЗВЕСТУВАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И

МОНИТОРИНГ

Политика за ЈВФК

Мерка 5.1: Зајакнување на сиситемите за известување и 

комуникација во четири пилот институции.

Мерка 5.2: Зајакнување на системите за мониторинг во четири

пилот институции

Мерка 5.3: Промовирање на резултатите од зајакнатите

системи за известување, комуникација и мониторинг од

четирите пилот институции во другите институции

ПРИОРИТЕТ 6: ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

Програма за реформа на УЈФ 

П6М1 : Зајакнати законски прописи за внатрешна реизија и

методолошка рамка 

П6M2: Зајакнати административни капацитети на

внатрешните ревизори на централно и локално ниво 

Политика за ЈВФК

Мерка 6.1: Реорганизација на системот на внатрешната

ревизија

Мерка 6.2: Зајакнување на квалитетот на внатрешната

ревизија

ПРИОРИТЕТ 7: ФИНАНСИСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Политика за ЈВФК

Мерка 7.1: Подобрување на регулативата за финансиската

инспекција во јавниот сектор 

Мерка 7.2: Зајакнување на административни капацитети на

финансиската инспекција

ПРИОРИТЕТ 8: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНО СЛЕДЕЊЕ НА

СИСТЕМОТ НА ВНАТРЕШНИ ФИНАНСИСКИ  КОНТРОЛИ

Политика за ЈВФК

Мерка 8.1: Зајакнување на капацитетот на ЦЕХ



Мерка 8.2: Зајакнување на активноста на ЦЕХ






