
ОСТВАРЕНО

ДЕЛУМНО ОСТВАРЕНО

НЕОСТВАРЕНО

Подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила К4 2019 а) Подготвување нацрт-фискални 

правила 

а) Подготвени фискални правила Остварено. Во ноември 2018 

година, беше спроведена техничка 

мисија од страна на Светска банка 

за подготовка на Нацрт-закон за 

буџетите вклучувајќи дефинирање 

и финализирање на одредбите со 

кои ќе се регулираат фискалните 

правила и фискалниот совет.

б) Усвојување на законските 

прописи за фискални правила

б) Усвоени законски прописи за 

фискални правила

Неостварено. Прва нацрт-верзија 

на Законот за буџетите 

(вклучувајќи одредби за 

фискалните правила и 

Фискалниот совет) е подготвена 

на крајот на 2018 година, но 

процесот на усвојување на 

законот треба да заврши во 2019 

година. 

1 Анализа на веќе дадени препораки и собрани податоци за фискалните правила МФ 2018

2 Консултации со службите на Европската комисија и меѓународните финансиски институции за развој на 

концептот на примена и следни активности во врска со фискалните правила.

Техничка мисија на краткорочен експерт од ММФ за фискални правила.

Во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во согласност 

со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни процеси во УЈФ и 

подготовка на техничката спецификација за интегрираниот информатички систем за управување со 

финансии. Во врска со ова, фискалните правила ќе бидат дел од овој проект

МФ К4 2018

3 Законски измени за институционализирање на Фискалниот совет.

Во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во согласност 

со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни процеси во УЈФ и 

подготовка на техничката спецификација интегрираниот информатички систем за управување со 

финансии. Во врска со ова, фискалните правила ќе бидат дел од овој проект (годината, експертите и 

потребните средства се наведени погоре)

МФ 2019 1. Јавна дебата за Нацрт- законот. 

2. Започнување на постапката за 

усвојување во Собранието 

2019

П1M2A1 Реорганизација на организациската структура и одговорностите во врска со проекциите за приходите К4 2018 Усвојување нова систематизација 

со јасни улоги и одговорности за 

проекции за даночни и неданочни 

приходи

Усвоена систематизација Остварено. Усвоени измените на 

Правилниците за организација и 

систематизација.

4 Анализа на тековниот процес за проекции за приходи заснована на најдобрите практики во земјите 

членки на ЕУ и препораки за нивно подобрување – твининг проект „Зајакнување на среднорочното 

буџетирање за ефективно управување со јавни финансии“ 2015 - 2017.

Сектори на МФ К4 2018

П1M2A2 Зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи К4 2019 а) Вработување доволно персонал 

за проекции за даночни приходи 

/ Остварено. Реализирани се 2 

нови вработувања во 2018 година. 

5 Aнгажирање нов персонал за проекции на даночни приходи Сектори на МФ К2 2019 /

6 а) Ревидирање на методологијата 

на моделот во делот на страната на 

понудата 

Ревидирана методологија Неостварено. K4 2019

б) Вклучување нови временски 

серии за квартални национални 

сметки во методологијата

/

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

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

УЈП К1 2021

7 Воведување електронско поднесување „пресметки за исплата на приходи на граѓаните (освен исплата 

на плата)“

Воведување електронско 

поднесување „пресметка за сите 

ПДД на исплатени приходи (освен 

исплата на плата)“

Развиени, тестирани и воведени 

идни работни процеси (“To-Be” 

business processes) и нов софтвер

Остварено. Воспоставен и 

функционален нов систем 

(софтвер) за електронско 

поднесување „пресметки за 

исплата на приходи на граѓаните 

(освен исплата на плата“ за 

даночните обврзници и вработени 

- – е-Персонален данок https://e-

pdd.ujp.gov.mk.

/ /

П1M1A1

П1M2 Зајакнување на проектирањето

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

K4 2019УЈП Завршено. Проектот од ИПА 2012 „ППФ Рамковен договор – 

Поедноставување на постапките за известување и плаќање 

персонален данок на доход за даночни обврзници – физички 

лица“ започна на 1 декември 2016 година и се заврши на 3 април 

2018 година, и во таа рамка:

- Од 1 јануари 2018 година, новиот електронски систем на УЈП - е-

Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk е во функција, преку кој 

се обезбедува услуга за даночните обврзници за подготовка и 

поднесување електронски пресметки за приход и данок со 

директен внес на податоци или вчитување податоци подготвени 

со соодветна структура, при што системот ја обезбедува точноста 

на податоците во електронската пресметка врз основа на вградени 

контроли и доставува/издава автоматски електронски платен 

налог на носителите на платниот промет.

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Завршено. Измените на Правилниците за организација и работење 

на Министерството за финансии и за систематизација на 

работните места беа усвоени во декември 2018 година, насочени 

кон реорганизирање на организациската поставеност и 

одговорностите поврзани со проекциите на јавните приходи.

Мерка

Крај

П1M2A4 Натамошно развивање на макроекономскиот модел МФ К4 2018

П1 Подобрена фискална рамка

П1M1 Подготовка, усвојување и спроведување фискални правила

Завршено. Вработени се две нови лица за проекции на даночните 

приходи.

П2M2 Подобрени даночни и царински услуги и постапки

П2 Мобилизација на приходите

Завршено.

Делумно завршено. Во тек е подготовка на нов Закон за буџетите, 

со кој се предвидува воведување фискални правила и 

институционализација на Фискалниот совет. Во јули 2018 година, 

експерт за фискална политика од Светска банка спроведе 

техничка мисија, во текот на која беше изготвена структурата на 

Законот за буџетите, што ќе содржи дел за фискалните правила и 

Фискалниот совет, како и некои одредби во врска со фискалните 

правила и Фискалниот совет. Во ноември 2018 година, Светска 

банка спроведе техничка мисија за подготовка на Нацрт-законот за 

буџетите. Првата верзија на Нацрт-Законот за буџетите 

(вклучувајќи ги одредбите за фискалните правила и Фискалниот 

совет) беше доставен од страна на експертите на Светска банка 

на крајот на 2018 година, но процесот на усвојување треба да 

заврши во 2019 година. 

Не е завршено. Експертската мисија е одложена за 2019 година, 

со цел да се искористат одредени дезагрегирани расходни 

категории од кварталните национални сметки, кои се очекува да 

бидат објавени следната година. 

Завршено. Експерт за фискална политика од ММФ спроведе 

краткорочна техничка мисија во периодот од 12 до 27 февруари 

2018 година. Беше подготвен Нацрт-извештај кој содржи 

препораки за изработка на рамката за спроведување на 

фискалните правила и основање на Фискалниот совет, во 

согласност со условите во Република Северна Македонија. Во 

ноември 2018 година, беше спроведена техничка мисија од страна 

на Светска банка за подготовка на Нацрт-закон за буџетите, 

вклучувајќи дефинирање и финализирање на одредбите со кои ќе 

се регулираат фискалните правила и Фискалниот совет.



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2018 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

8 Издавање предпополнета годишна даночна пријава од страна на УЈП Издавање предпополнета Годишна 

даночна пријава од страна на УЈП

Развиени и тестирани идни 

работни процеси (“To-Be” business 

processes) и нов софтвер

Остварено.  Развиени и 

тестирани идниот ("To-Be") процес 

и нов софтвер.

Издавање предпополнета 

Годишна даночна пријава од 

страна на УЈП преку системот е-

Персонален данок

K4 2019

9 Набавка на ИТ опрема за надградба на електронскиот даночен систем „Доградба на системот за е-

Даноци“ и за проектот „Поедноставување на постапките за известување и плаќање ППД за граѓаните“                                           

УЈП К4 2018

10 Подобрување на Контакт центарот и даночните шалтери (набавка на ИТ опрема за зајакнување на 

капацитетот на УЈП – Контакт центар/Кол центар)

УЈП К4 2019 Подобрени услуги на Контакт 

центарот и даночните шалтери

Испорачана ИТ опрема за 

зајакнување на капацитетот на 

УЈП – Контакт центар/Кол центар 

Остварено.  Основан модерен 

Контакт центар, нови даночни 

услуги, зголемен капацитет на 

даночните шалтери.

Издавање предпополнета 

Годишна даночна пријава од 

страна на УЈП преку системот е-

Персонален данок

11 Зајакнување на персоналот на УЈП и нови вработувања                                                                                             

***планирани вкупно 35 нови вработувања годишно (41.103,36 денари или 672 € просечна месечна бруто-

плата по ново вработување) 

***планирани вкупно 70 нови прераспоредувања годишно (7.204,45 денари или 118 € трошоци за 

просечна месечна бруто-плата по прераспоредување (унапредување) за сегашниот персонал)

УЈП К4 2018 Навремено усвојување на 

годишниот план за вработување 

за следната година

K4 2018

12 Реструктурирани работни процеси 

за новиот даночен интегриран ИТ 

систем 

Подготовка и испорака на 

моделирани работни процеси 

(BPM2) кои ја покажуваат 

глобалната шема на работните 

процеси што треба да се 

реструктурираат и интегрираат во 

новиот ИТ систем (иден (“TO 

–BE”) систем)

Делумно остварено.

ХАРДВЕР за новиот интегриран 

даночен ИТ систем 

Подготвена техничка 

спецификација

Делумно остварено. Техничката 

спецификација е во процес на 

финализирање од страна на 

експертите.

СОФТВЕР за новиот интегриран 

даночен ИТ систем 

Подготвена техничка 

спецификација

Делумно остварено. Техничката 

спецификација е во процес на 

финализирање од страна на 

експертите.

Обезбедена контрола на квалитет - 

техничка подршка за 

имплементација на новиот 

интегриран ИТ систем 

Подготвена техничка 

спецификација

Делумно остварено. Техничката 

спецификација е во процес на 

финализирање од страна на 

експертите.

13 Основање нова ИТ систем сала УЈП К4 2019 Обезбедување соодветна 

локација за новата ИТ систем 

сала

Постапка за јавни набавки и 

склучување договори

K4 2019

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

(надградба и одржување на системот е-Персонален данок, вклучувајќи регистрација, поднесувaње на 

пресметки, контрола и пренос на податоци за исплата на плати; надградба и одржување на системот е-

Даноци; надградба на системот за даночно сметководство).

УЈП К4 2019 Постапка за јавни набавки и 

склучување договори

K4 2019

15 Развој и воведување систем за процена на ризик – СПР во УЈП УЈП К4 2019 Систем за проценка на ризик – СПР 

за даночна контрола

Развиен и имплементиран систем 

за процена на ризик – СПР 

софтвер

Остварено. Развиен и спроведен 

Систем за процена на ризик- СПР.

Системот во даночниот 

инспекторат треба да започне да 

се користи од 1 јануари 2019 

година

01.1.2019

Завршено. Со цел да се зајакнат капацитетите на УЈП за примање 

и обработка на масовни податоци преку електронските системи e-

Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk и е-Даноци https://etax-

fl.ujp.gov. mk кои се користат за пријавување и плаќање даноци, 

Управата за јавни приходи набави и пушти во употреба нова ИТ 

опрема (хардвер и софтвер)   и ја заврши надградбата  на 

системот е-Даноци во согласност со Договорот на УЈП бр. 03-587/2  

од 31 јануари 2018 година, кој започна да се спроведува на 6 

февруари 2018 година, а се заврши на 29 јуни 2018 година. 

Завршено. Основан модерен Контакт центар, нови даночни 

услуги, зголемен капацитет на даночните шалтери

Делумно завршено. Од 5 декември 2018 година, во УЈП: 

спроведени се 7 интерни конкурси за унапредување 37 даночни 

службеници, при што унапредени се 30 даночни службеници; 

спроведен е 1 внатрешен оглас за унапредување 

административни/државни службеници и унапреден е 1 државен 

службеник и реализирани се 102 постојани распоредувања на 

даночни службеници за да се обезбеди соодветно планирање на 

човечките ресурси и навремено извршување на функциите според 

опфатот, квалитетот и роковите утврдени со работните програми.

K4 2019УЈП

Делумно завршено. Во рамките на новиот електронски систем е-

Персонален данок на УЈП https://e-pdd.ujp.gov.mk, беа развиени и 

тестирани идните работни процеси ("To-Be") и  софтвер што ќе го 

овозможи издавањето предпополнета Годишна даночна пријава 

од страна на УЈП во 2019 година. Предвидено е од 1 јануари 2019 

година, УЈП да подготви предпополнета Годишна даночна пријава 

за сите граѓани - физички лица кои оствариле приходи во текот на 

2018 година, односно УЈП треба да ја достави предпополнетатa 

Годишна даночна пријава до граѓаните најдоцна до 30 април 2019 

година преку системот e-pdd.ujp.gov.mk.

Не е реализирано. Во Годишниот план за јавни набавки за 2018 

година на УЈП, усвоен на 31 јануари 2018 година (види 

http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/1557), 

предвидени се набавки за реализирање на оваа активност на УЈФ, 

односно:  1) изведба и надзор на изведбата на ИТ систем салата; 

2) надзор во текот на изведбата на работите за реновирање на ИТ 

систем салата; 3) реновирање на ИТ систем салата. Во тек се 

активности за обезбедување соодветна локација за новата ИТ 

систем сала, што е предуслов за отпочнување на планираните 

постапки за јавни набавки.

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

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

деловните процеси што треба да бидат реструктурирани и да се интегрираат во новиот ИТ систем (“TO-

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

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

Делумно завршено.  Од 1 ноември 2017 година, лансиран e 

Проектот ИПА 2/ЕУИФ 2014 „Развивање и реструктурирање на 

работните процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем“, чија 

цел е подобрување на административните капацитети на УЈП и 

понатамошен развој на ефикасните работни процеси врз основа на 

кои ќе се креира новиот интегриран ИТ систем. Спроведувањето 

на ИПА проектот е во тек и тој се спроведува согласно планот за 

работа. Изготвена е техничка спецификација за софтвер за 

моделирани работни процеси (BMP) и тендерската документација 

e испратена на одобрување до Националниот совет за 

информатичка и компјутерска технологија.

Времетраењето на проектот е 15 

месеци, односно се планира да се 

спроведе до 15 јануари 2019 

година. 

Постапка за јавни набавки и 

склучување договори

Делумно завршено. 

1) Надградба и оддржување на системот е-Персонален данок, 

беше објавена постапка за јавна набавка на услуги, избран е 

најдобриот понудувач и во моментот тече рокот за поднесување 

жалба.

2) Надградба и оддржување на системот е-Даноци, техничката 

спецификација е подготвена, во тек е изработка на тендерската 

документација.

3) Надградба на апликацијата за даночно сметководство, 

изготвена е техничка спецификација, а тендерската документација 

е испратена на одобрување до Националниот совет за 

информатичка и компјутерска технологија. 

Завршено. Од 14 јуни 2017 година до 27 септември 2018 година, 

беше спроведен проектот „Систем за процена на ризик - СПР за 

даночна контрола“ (донација од Австриската агенција за развој 

(ADA) и WedoIT-Solutions GmbH) со цел да се воспостави 

објективен и прецизен избор на даночни обврзници за контрола, 

преку подобрување на процесот на анализа на ризик во 

надворешната ревизија и управувањето со ризикот на 

усогласеноста кај даночните обврзници. Системот за процена на 

ризик беше успешно спроведен во УЈП. 

Набавени се лиценци за непречено функционирање на базата на 

податоци SQL која ја користи апликацијата СПР. Редовното 

користење на системот во даночниот инспекторат треба да 

започне од 1 јануари 2019 година. 

УЈП К4 2019 K4 2019



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2018 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

П2M2A2 Зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРСМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и 

навремена реакција, како и понатамошно поедноставување на постапките

Царинска управа K4 2021 а) Зголемен број одлуки за 

користење поедноставени постапки

i) Подготвен Главен план за 

надминување на отстапувањата и 

потребите 

ii) Подготвен Акциски план и 

технички спецификации

iii) Број на обучени царински 

службеници и економски оператори 

според планот

/

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

на ИПА 2- 2018         

Царинска управа K4 2018 Под координација на Делегацијата 

на Европската Унија, тимот 

составен од лица од релевантната 

институција вклучена во УЈФ ќе го 

започне процесот на изготвување  

твининг фише.

K2 2019

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

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

трговијата

Царинска управа K4 2021 а) Број на спроведени финансиски 

истраги 

i) Подготвен Главен план за 

надминување на отстапувањата и 

потребите 

ii) Надградба на опремата и 

алатките што ги користат 

царинските службеници за 

спроведување и примена на 

подобрените модели и методи на 

контрола

/

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

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

на ИПА 2 - 2018

Царинска управа K4 2018 Под координација на Делегацијата 

на Европската Унија, тимот 

составен од лица од релевантната 

институција вклучена во УЈФ ќе го 

започне процесот на изготвување  

твининг фише.

K2 2019

а) Подобрување на методологијата 

и насоките за новото програмско 

буџетирање

а) / 

б) Спроведени обуки за програмско 

буџетирање

б) Спроведени обуки Неостварено. Обуките треба да 

се организираат откако ќе се 

подготви нова програмска 

класификација, која е поврзана со 

функционалниот ИСУФ.

в) Процент на буџетски корисници 

кои ја применуваат новата 

класификација

в) 0

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

спроведување на буџетските програми

Во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во 

согласност со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни 

процеси во УЈФ и подготовка на техничката спецификација за интегрираниот информатички 

систем за управување со финансии. Во врска со ова, програмската класификација ќе биде дел од 

овој проект

МФ и буџетски 

корисници

2020/2021

19 Анализа на процесот, следење и контрола на програмското буџетирање

Во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во 

согласност со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни 

процеси во УЈФ и подготовка на техничката спецификација за интегрираниот информатички 

систем за управување со финансии. Во врска со ова, програмската класификација ќе биде дел од 

овој проект.

Ќе се развие концепт за следење на програмското буџетирање.

Трошоците и експертите се исти како оние наведени погоре. 

МФ и буџетски 

корисници

2020/2021

20 Идентификување на препораките за подобрување на програмската класификација во Буџетот

Експерт од ММФ – мисија за техничка помош – спроведена во декември 2017 година за Законот за 

буџетите

Во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во 

согласност со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни 

процеси во УЈФ и подготовка на техничката спецификација за интегрираниот информатички 

систем за управување со финансии. Во врска со ова, програмската класификација ќе биде дел од 

овој проект

МФ 2018 2019/2020

П3M1A2 Вршење процена на управувањето со јавни инвестиции (во соработка со ММФ) К3 2019 Извештај од спроведената процена Подготвен извештај во 2019 

година

Неостварено. Оваа активност ќе 

биде одложена за 2020 година.

21 Ангажирање тим за процената МФ и други 

релевантни 

институции што имаат 

капитални проекти

2019

22 Состаноци и соработка со сите релевантни институции МФ и други 

релевантни 

институции што имаат 

капитални проекти

2019

23 Обезбедување податоци и документи МФ и други 

релевантни 

институции што имаат 

капитални проекти

2019

П3M1A1

Делумно завршено. Мисијата за техничка помош беше спроведена 

во декември 2017 година со помош од ММФ, при што беа 

анализирани постојните документи, изработени во рамките на 

Твининг проектот за краткорочно буџетирање, и беше подготвен 

Извештај од мисијата со насоки за постапките и работењето на 

МФ во наредниот период. 

Во февруари се одржа краткорочна мисија со експерт на ММФ, со 

цел ревидирање на првата верзија на Законот за буџетите - 

подготвен е извештај од мисијата. 

Врз основа на идентификуваните препораки за подобрување на 

програмското буџетирање и веќе подготвена верзија на насоките 

за програмска класификација (ИПА проект), во јули беше 

ангажиран експерт во соработка со Светска банка за 

структурирање на новиот Закон за буџетите, вклучувајќи ја и 

програмската класификација. 

Во врска со остварените резултати од показателот, важно е да се 

објасни дека обуките треба да се организираат откако ќе имаме 

нова програмска класификација која е поврзана со 

функционалниот ИИСУФ. Истото важи за показателот - % од 

буџетските корисници кои ја применуваат новата класификација.  

МФ во соработка со Светска банка 

и Владата на Обединетото 

Кралство е во фаза на подготовка 

на буџетска регулатива, во 

согласност со планираните 

подобрувања на системот за УЈФ, 

деталното планирање на сите 

работни процеси во УЈФ и 

изработката на  техничка 

спецификација за интегрираниот 

информатички систем за 

управување со финансии 

(ИИСУФ). Во текот на 2019 

година, се очекува да се подготват 

нацрт-подзаконски акти: упатства, 

прирачници, подзаконски акти, 

итн. Програмската класификација 

ќе биде детално образложена во 

подзаконските акти. Во рамките 

на овој проект, ќе биде подготвен 

план за потреби за обуки во 

иднина. Само со воспоставен 

ИИСУФ, можеме да известуваме 

за остварените резултати од 

показателот.

П3 Планирање и буџетирање

П3M1 Зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите

Делумно завршено. Во тек се консултации за утврдување на 

областите што ќе бидат опфатени во твининг фишето, како и 

координација со другите активности на домашните институции и 

странските партнери. Во тек е процесот на анализи на 

отстапувањата и потребите за подобрување на квалитетот на 

контролите и навремената реакција низ целата земја со цел 

изработка на твининг фише во рамките на ИПА 2 - 2018 година од 

страна на Царинската управа, што ќе биде завршено во првата 

половина од 2019 година

К4 2021

Делумно завршено. Во тек се консултации за утврдување на 

областите што ќе бидат опфатени во твининг фишето, како и 

координација со другите активности на домашните институции и 

странските партнери. Во тек е процесот на анализи на 

отстапувањата и потребите за подобрување на квалитетот на 

контролите и навремената реакција низ целата земја со цел 

изработка на твининг фише во рамките на ИПА 2 - 2018 година од 

страна на Царинската управа, што ќе биде завршено во првата 

половина од 2019 година

Незавршено. Оваа активност ќе биде одложена за 2020 година.

Спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање

2020



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2018 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

П3M3A1 Подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите К4 2018 Подготвен нов Закон за буџетите Усвоен нов Закон за буџетите Неостварено. Процесот на 

усвојување на законот во 

Собранието треба да се 

реализира во текот на 2019 

година. 

24 Анализи на постојните податоци, документи и предлози обезбедени во рамки на проектот од ИПА 

Експерт од ММФ - мисија за техничка помош - спроведена во декември 2017 година

Во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во согласност 

со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни процеси во УЈФ и 

подготовка на техничката спецификација за  интегрираниот информатички систем за управување со 

финансии

МФ 2018

25 Подготовка на нов/ревидиран Закон за буџетите

Експерт од ММФ - мисија за техничка помош- спроведена во декември 2017 година

Во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во согласност 

со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни процеси во УЈФ и 

подготовка на техничката спецификација за интегрираниот информатички систем за управување со 

финансии

МФ 2018

26 Консултации со сите релевантни сектори во МФ

Експерт од ММФ - мисија за техничка помош - спроведена во декември 2017 година

Во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во согласност 

со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни процеси во УЈФ и 

подготовка на техничката спецификација за  интегрираниот информатички систем за управување со 

финансии

МФ 2018

27 Усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите Собрание на РМ 2018 1. Јавна дебата за Нацрт- законот. 

2. Започнување на постапката за 

усвојување во Собранието 

2019

а) Основање работни групи a) Воспоставени работни групи

б) Подготовка и усвојување нов 

правилник со обрасци и постапки 

б)  Усвоен нов правилник (за 

користење ИБАН (IBAN) сметки)

в) Процент на трансакции 

обработени преку нови ИБАН (IBAN) 

сметки

в)  30 (% на трансакции 

обработени преку нови IBAN 

сметки)

28 Основање заеднички тимови за надзор на развојот и воведувањето на измените што влијаат врз секоја 

институција 

МФ К1 2018

29 Дефинирање нов правилник со обрасци и постапки МФ К3 2018

30 Приспособување на сопствениот софтвер со цел обработка на наплатата на приходи и плаќањата МФ К3/2018

31 Постепено воведување ИБАН (IBAN) сметки МФ К1/2019

П4M2A1 Подготовка на извештај за навремено внесување податоци за преземените обврски МФ К4 2019  (%) Број на буџетски корисници што 

почнале навремено да доставуваат 

податоци/број на БК што не 

доставиле податоци

50  ((%) Број на буџетски 

корисници што почнале 

навремено да доставуваат 

податоци/број на БК што не 

доставиле податоци)

Остварено. Беше усвоен Законот 

за пријавување и евиденција на 

обврски и врз основа на 

евидентираните податоци во 

Електронскиот систем за 

пријавување и евиденција на 

обврски, пријавените обврски се 

достапни на веб-страницата на 

МФ .

П4M1A1 Неостварено. Посоодветно и 

поефикасно е да се направат 

измени кај ИБАН (IBAN) кодовите 

во рамките на спроведување на 

П4.М1.А.5- воведување Главна 

книга.

Делумно завршено. Мисијата за техничка помош беше спроведена 

во декември 2017 година со помош од ММФ, при што беа 

анализирани постојните документи, изработени во рамките на 

Твининг проектот за краткорочно буџетирање, и беше подготвен 

Извештај од мисијата со насоки за постапките и работењето на 

МФ во наредниот период. 

Беа одржани средби со надлежните сектори во рамките на МФ, 

кои го дадоа својот придонес во однос на законските измени и 

дополнувања. 

Во февруари, се одржа краткорочна мисија со експерт на ММФ со 

цел ревидирање на првата верзија на Законот за буџетите - 

подготвен е извештај од мисијата. 

Во април, беше ангажиран експерт во соработка со Светска банка, 

кој работеше на Нацрт-регистарот за субјекти од јавниот сектор, 

кој треба да се вклучи во новиот закон, како и Нацрт-

организациската класификација, исто така, како дел од новиот 

Закон за буџетите. 

Врз основа на идентификуваните препораки за подобрување на 

претходната верзија на подготвениот закон и проширување на 

опфатот на некои прашања во Законот кои не беа вклучени во 

неговата прва верзија (документ за внатрешна употреба обезбеден 

од твининг експерт), во јули беше ангажиран експерт во соработка 

со Светска банка за структурирање на новиот Закон за буџетите. 

Беа напишани некои членови за среднорочната фискална 

стратегија, буџетската структура и фискалните правила. Во 

ноември 2018 година, започна техничка мисија со експерти 

ангажирани од Светска банка со цел комплетирање на Нацрт-

законот за буџетите. Првата верзија на Нацрт-Законот за буџетите 

беше доставена од страна на експертите на Светска банка на 

крајот на 2018 година. Овој Нацрт-закон ќе претставува основа за 

понатамошно интерно прегледување и изготвување на законот од 

страна на релевантните сектори во МФ во текот на 2019 година.

Не е завршено. Прва верзија на Нацрт-Законот за буџетите беше 

доставен од страна на експертите на Светска банка на крајот на 

2018 година, но процесот на усвојување во Собранието треба да 

се заврши во текот на 2019 година. 

П4M2 Зајакнување на контролата врз обврските

Воведување ИБАН (IBAN) сметки МФ К1 2019

Не е реализирано. Активностите не се започнати бидејќи МФ во 

соработка со Светска банка и Владата на Обединетото Кралство е 

во фаза на детално планирање на сите работни процеси во УЈФ и 

изработка на  техничка спецификација за интегрираниот 

информатички систем за управување со финансии (ИСУФ). За 

оваа конкретна активност, посоодветно и поефикасно е да се 

направат измени кај ИБАН (IBAN) кодовите во рамките на 

спроведување на П4.М1.А.5 - воведување Главна книга,  да се 

спојат во една активност, односно, во зависност од подготовката 

на Главната книга и извршувањето на плаќањата, би се 

кодифицирале сметките.

Оваа конкретна активност ќе се 

спроведува во рамките на 

активноста П4М1А5 - воведување 

Главна книга

2020/2021

МФ во соработка со Светска банка 

и Владата на Обединетото 

Кралство е во фаза на подготовка 

на буџетска регулатива, во 

согласност со планираните 

подобрувања на системот за УЈФ, 

деталното планирање на сите 

работни процеси во УЈФ и 

изработката на  техничка 

спецификација за интегрираниот 

информатички систем за 

управување со финансии 

(ИИСУФ). 

Во текот на 2019 година, се 

очекува да се подготват нацрт-

подзаконски акти: упатства, 

прирачници, подзаконски акти, 

итн. 

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

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

П4 Извршување на Буџетот

2019



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2018 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

32 Воспоставување регистар на буџетски корисници кои не ги пријавиле преземените обврски навреме МФ К4 2019

33 Подготвување квартални извештаи за буџетските корисници кои не ги пријавиле преземените обврски 

навреме и нивно објавување на веб-страницата на Министерството

МФ К4 2019

П4M3A1 Ревидирање на законските прописи за долг K4 2018 Усвоени измени на Законот за јавен 

долг

Усвоени измени на Законот за 

јавен долг

Делумно остварено. Нацрт-

законот за измена на Законот за 

јавен долг беше објавен на ЕНЕР 

во ноември 2018 година, по што ќе 

започне постапката за негово 

усвојување од страна на Владата 

и Собранието на Република 

Северна Македонија.

34 Подготовка на измените на Законот за јавен долг МФ K1 2018

35 Работилница за подготвување измени на Законот за јавен долг во организација на Светска банка во 

рамките на Програмата за државен долг и управување со ризици

МФ K2 2018

36 Подготовка на измените на Законот за јавен долг Собрание K4 2018 Завршување на постапката за 

усвојување на законските измени 

од страна на Собранието 

K1 2019

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

каматни стапки

K2 2019 Воведени показатели за мерење на 

ризикот

/

37 Градење капацитети/обуки МФ K2  2019 Мисија на Светска банка во 

рамките на ПУДРД се планира во 

К1 2019 година

K1 2019

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

показатели за ризик со ризикот од 

рефинансирање и ризикот од 

промена на каматна стапка

K2 2019

П4M3A4 Зајакнување на човечките капацитети K1 2020 Број на нововработен персонал 2 нови вработувања Неостварено. Огласот за 

вработување се одложува за 2019 

година. 

39 Оглас за вработување МФ К1 2020 Оглас за вработување K4 2019

а) Изменети надлежности на 

релевантните институции за јавни 

набавки во согласност со анализата 

според Извештајот на ППРУ 

(SIGMA)

а) Подобрена поделба  и 

уредување на  функциите на 

носечките субјекти во системот за  

јавни набавки

Остварено. Беше укинат Советот 

за јавни набавки и престанаа да 

важат одредбите за добивање 

согласност. Исто така, со новиот 

Закон за јавни набавки се 

воведува административната 

контрола како нова надлежност на 

БЈН.       

б) Број на нововработен персонал б) 18 нови вработувања Неостварено. Постигнувањето  

на овој показател зависи од 

усвојувањето на Законот за јавни 

набавки од страна на Собранието 

на Република Северна 

Македонија. Откако ќе се усвои, 

Законот ќе биде основа за 

основање нов сектор и 

вработување нов персонал.  

П4M4A1

Завршено. Во април 2018 година беше усвоен Законот за 

пријавување и евиденција на обврски („Службен весник на 

Република Македонија“, бр. 64/18). Со цел спроведување на 

Законот во практика и негова операбилност, Министерството за 

финансии разви Електронски систем за пријавување и евиденција 

на обврски, во рамките на ИПА Проектот за зајакнување на 

среднорочното буџетирање за ефективно управување со јавни 

финансии. 

На овој начин се воспостави законска обврска за месечно 

пријавување на обврските (не подоцна од 10-ти во месецот за 

претходниот месец) преку електронскиот систем од страна на: 

органите на државната власт - буџетски корисници; единиците на 

локалната самоуправа; институциите кои вршат активности во 

областа на културата, образованието, здравството, детската и 

социјалната заштита, како и други активности од јавен интерес 

утврдени со закон, основани од страна на Република Северна 

Македонија или единиците на локалната самоуправа; јавните 

претпријатија, друштвата во државна сопственост, и други правни 

субјекти основани од страна на Република Северна Македонија 

или единиците на локалната самоуправа. 

Врз основа на евидентираните податоци за пријавените обврски, и 

со цел да се информира пошироката јавност и да се зајакне 

транспарентноста, со Законот, исто така, се пропишува дека 

Министерството за финансии објавува збирни извештаи на 

квартална основа. Објавените oбврски на органите на државната 

власт, со референтен датум на 30 септември 2018 година, се 

достапни на веб-страницата на Министерството за финансии.

Делумно завршено. Активност која е во тек. Со помош на 

експертите од Светска банка, се зајакна аналитичката основа на 

Стратегијата за управување со јавен долг со воведување на 

аналитичката алатка ССУД (Среднорочната стратегија за 

управување со долг). 

Делумно завршено. Активност која е во тек. Во рамки на ПУДРД, 

беше реализирана мисија за подобрување на Стратегијата за 

управување со јавен долг.  Исто така, 6 вработени од Секторот 

посетија обуки организирани од страна на ММФ и на Светска 

банка, на теми поврзани со управување со јавен долг. 

Не е завршено. 

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

јавни набавки

К4 2018

П4M3 Зајакнување на управувањето со долг

Завршено. Нацрт-законот за измена на Законот за јавен долг беше 

објавен на ЕНЕР во ноември 2018 година, по што ќе започне 

постапката за негово усвојување од страна на Владата и 

Собранието на Република Северна Македонија. 

Завршено. Реализирана активност. Во рамките на Програмата за 

управување со долг и ризик на државата (ПУДРД) на Светска  

банка беше организирана дводневна работилница во Маврово  на 

која се разговараше со експерти од Светска банка и учесниците за 

можните измени во Законот за јавен долг. На оваа работилница 

учествуваа претставници од МФ  (Сектор за меѓународни 

финансински односи и управување со долг, Сектор за буџети и 

фондови, Сектор трезор и Сектор за наплата на побарувања), како 

и преставници од НБРСМ, ДЗР и Секретаријатот за 

законодавство.  

Делумно завршено. Активност која е во тек. Нацрт-законот за 

измена на Законот за јавен долг беше објавен на ЕНЕР во 

ноември 2018 година, по што ќе започне постапката за негово 

усвојување од страна на Владата и Собранието.  

П4M4 зајакнување на системот за јавни набавки



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2018 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

40 Извршени се измени на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“, бр. 

165/2017) во ноември 2017 година, според кои се укина Советот за јавни набавки  

МФ_БЈН К4 2017

41 Нов Закон за јавни набавки МФ_БЈН К4 2018

42 Зајакнување на капацитетите во БЈН МФ К4 2018 Оглас за вработување; 

Вработување нов персонал. 

K4 2019

а) Степен на усогласеност со 

законодавството на ЕУ 

a) Усогласено законодавство со 

законодавството на ЕУ 

Остварено.             

б) Стапка на конкуренција: - 

постапки во кои е поднесена само 

една понуда (само за постапки 

водени по електронски пат)

б) 25% (Стапка на конкуренција: - 

постапки во кои е поднесена само 

една понуда (само за постапки 

водени по електронски пат))

Остварено. Овој показател 

изнесува 24,24%  во 2018 година 

и овој процент укажува на благо 

зголемена конкурентност помеѓу 

економските оператори во смисла 

на јавните набавки.      

43 Прв нацрт на новиот Закон за јавни набавки БЈН К1 2018

44 Подготвување нов Закон за јавни набавки усогласен со новите директиви на ЕУ БЈН К2 2018

45 Усвојување на новиот Закон за јавни набавки МФ_БЈН К4 2018 Усвојување на Законот за јавни 

набавки од страна на Собранието.

K1 2019

а) Јасни насоки лесни за користење 

и инструкции, стандардни 

документи и други алатки достапни 

на ДО и лицата за јавни набавки; 

Извештај на ППРУ (SIGMA)

a) Задоволителни наоди во 

Извештајот на ППРУ (SIGMA)

Остварено.  Во однос на 

постојниот Закон за јавни набавки, 

постојат многубројни прирачници 

и упатства за ДО и лицата за 

јавни набавки (како и ЕО) кои се 

објавени на веб-страницата на 

БЈН и на ЕСЈН. 

б) Број на обучени лица за јавни 

набавки годишно

б) За првпат сертифицирани 

најмалку 300 лица за јавни 

набавки 

Остварено. Во годишниот план 

за образование, БЈН предвидува 

обука на 315 службени лица. Иако 

бројот на барања e достигнат, 254 

учесници ја завршија обуката. 

Останатите учесници не го 

откажаа нивното учество навреме, 

и немаше можност да се заменат 

нивните места.  

в) Процент на одлуки на Државната 

комисија за жалби по јавни набавки 

обжалени пред Управниот суд и 

процент на поништени одлуки на 

ДКЖЈН

в) 10,69% од жалбите се предмет 

на тужба пред судска инстанца

20,73% oд одлуките што ги 

донела ДКЖЈН се поништени

Делумно остварено. За 12,99% 

од одлуките на Државната 

комисија за жалби по јавни 

набавки е поведен управен спор 

во Управниот суд и 11,63% од 

одлуките на Државната комисија 

за жалби по јавни набавки се 

укинати.

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

рамките на ИПА 2 – 2018 година          

БЈН К1 2019 Под координација на Делегацијата 

на Европската Унија, тимот 

составен од лица од релевантната 

институција вклучена во УЈФ го 

започнa процесот на изготвување 

твининг фише во декември 2018 

година.

K1 2019

а) Процент на жалби поднесени 

електронски преку  Системот за е-

жалби (+ нагорен тренд)

a) 0 (Процент на жалби поднесени 

електронски преку  Системот за е-

жалби (+ нагорен тренд))

б) Воведување нови модули на 

ЕСЈН

б) Број на нови модули на ЕСЈН Делумно остварено. Овој 

показател ќе биде остварен на 

краток рок со завршување на 

последната подактивност од оваа 

активност. Откако ќе се заврши, ќе 

биде достапен нов модул на ЕСЈН 

со конкретни улоги за секоја 

засегната страна.  

в) Нов Закон за јавни набавки и 

подзаконски акти

в) Усвоен Закон за јавни набавки и 

подзаконски акти

Делумно остварено. Законот за 

јавни набавки треба да се усвои 

од страна на Собранието.  

Усвојувањето на подзаконските 

акти кои произлегуваат од новиот 

Закон е предвидено во Акцискиот 

план за 2019 година.    

47 Подготвување нацрт и конечни спецификации од страна на БЈН и ангажирање локален консултант – 

фаза 1

БЈН К4 2017 

П4M4A2

П4M4A3

П4M4A4

Оваа активност не е завршена. Земајќи предвид дека новите 

проширени надлежности на Бирото за јавни набавки се 

предвидени во новиот Закон, потребни се 18 нови вработувања. 

Делумно завршено. Нацрт-верзијата на новиот Закон за јавни 

набавки предвидува нови проширени надлежности на Бирото за 

јавни набавки. Оваа активност ќе се реализира со усвојувањето на 

новиот Закон. Активност - новиот Закон за јавни набавки е во 

рамките на П4М4А2, подактивност 2. 

Оваа активност беше завршена. Со влегување во сила на Законот 

за измени на Законот за јавни набавки („Службен весник на 

Република Македонија“, бр. 165/17),  одредбите што се однесуваат 

на добивањето согласност од Советот за јавни набавки 

престануваат да важат, а Советот за јавни набавки се укинува, врз 

основа на препораките од извештаите за напредок на земјата од 

Европската комисија и од СИГМА.

Оваа активност е завршена. Првата нацрт-верзија на новиот Закон 

за јавни набавки беше објавена на Единствениот национален 

електронски регистар на прописи  (ЕНЕР) во февруари 2018 

година. 

Овие активности беа завршени во 2017 година со техничка помош 

од Светска банка во рамките на проектот  „Зајакнување на 

системот за јавни набавки во Република Северна Македонија“ 

(финансиран од мултидонаторскиот труст фонд за грант средства 

за зајакнување на финансиската отчетност (SAFE))

Оваа активност е завршена. Законот за јавни набавки беше усвоен 

од Владата на Република Северна Македонија во септември 2018 

година.

Оваа активност е делумно завршена. Законот за јавни набавки 

беше усвоен од Владата на Република Северна Македонија во 

септември 2018 година истиот е во постапка на усвојување од 

Собранието.

Оваа активност не е завршена. 

Усогласување на законската рамка за јавни набавки со законодавството на ЕУ К4 2018

Институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита К4 2020

Воведување систем за е-жалби К2 2019



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2018 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

48 Усвојување на спецификациите – фаза 1 БЈН К4 2017

49 Спроведување на потребните измени во Законот за јавни набавки и подзаконските акти – фаза 2 БЈН К4 2018 Усвојување на Законот за јавни 

набавки од страна на Собранието.

K1 2019

50 Развивање нови модули – фаза 2 БЈН К2 2018

51 Спроведување на новите модули на ЕСЈН - фаза 2 БЈН К3 2018

П4M4A5 Развивање извештаи што се однесуваат на интегритетот со показатели на успешност на јавните набавки 

и (антикорупциски) „црвени знаменца“

К3 2018 Развиени методолошки алатки за 

поттикнување на  спроведувањето 

со цел поефикасно спречување и 

сузбивање на нерегуларностите

Развивање „црвени знаменца“ на 

ЕСЈН

Остварено.   

52 Подготвување нацрт и конечни спецификации од страна на БЈН и ангажирање меѓународен консултант 

– фаза 1

БЈН К1 2018

53 Усвојување на спецификациите - фаза 1 БЈН К1 2018

54 Развивање нови модули - фаза 2 БЈН К2 2018

55 Спроведување на новите модули на ЕСЈН - фаза 2 БЈН К3 2018

а) Процент на објавени планови за 

јавни набавки на ДО на ЕСЈН

a) 0% објавени планови за јавни 

набавки од ДО

б) Усвојување нов Закон за јавни 

набавки со кој ќе се воведе законска 

обврска  договорните органи да ги 

објавуваат годишните планови за 

јавни набавки 

б) Усвоен нов Закон за јавни 

набавки

Делумно остварено. Законот за 

јавни набавки треба да се усвои 

од страна на Собранието.   

56 Усвојување нов Закон на јавни набавки со кој ќе се воведе законската обврска за објавување на 

годишните планови за јавни набавки

МФ_БЈН К4 2018 Усвојување на Законот за јавни 

набавки од страна на Собранието.

K1 2019

П4M4A7 Објавување на склучените договори за јавни набавки и нивните анекси К4 2021 Процент на објавени склучени 

договори и измени

100% објавени договори за јавни 

набавки

Остварено. Сите склучени 

договори за јавни набавки се 

објавени (100%). Доколку за некои 

објавени огласи нема објавено 

известување или евиденција за 

склучени договори, ЕСЈН ќе го 

блокира профилот на договорниот 

орган за понатамошно објавување  

огласи. 

57 Нов модул за објавување на склучените договори за јавни набавки БЈН К4 2017

58 Усвојување нов Закон за јавни набавки со кој ќе се воведе законската обврска за објавување на 

доделените договори за јавни набавки

МФ_БЈН К4 2018 Усвојување на ЗЈН (Законот за 

јавни набавки) од страна на 

Собранието.

K1 2019

П4M4A8 Е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози К4 2020 Број на препораки за спроведување 

на новите алатки за јавни набавки: е-

пазар за набавки од мала вредност 

и е-каталози

Стратегија, придружена со список 

на препораки и сценарија на 

најдобри практики

Остварено. Подготвена 

Стратегија придружена со листа 

на препораки и сценарија за 

најдобри практики. 

59 Техничка помош за развивање стратегија и препораки за спроведување нови инструменти за јавни 

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

БЈН К2 2018

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

економија (ME)

К2 2019 Сеопфатни, навремени и 

веродостојни податоци за склучени 

договори за воспоставување јавно-

приватно партнерство

Транспарентност на договорите за 

воспоставување јавно-приватно 

партнерство 

Делумно остварено. 

Преговорите со СБ и ЕБОР за 

обезбедување техничка помош се 

во завршна фаза. 

60 Анализа на можноста за и начинот на надградување на системот за е-аукции во МЕ во насока на 

воспоставување единствен систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно 

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

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

доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство од почеток до крај) 

МЕ К3 2018

П4M4A6

Имајќи предвид дека БЈН, во согласност со своите надлежности, 

го следи навременото испорачување на склучените договори на 

ЕСЈН, воспоставен е целосно автоматизиран процес на 

задолжително прикачување на склучените договори. При 

пополнување на Известувањето за склучени договори и 

евиденција за постапките со барање за прибирање понуди, 

задолжително се прикачува и склучениот договор. Во спротивно, 

Системот не дозволува објавување на Известувањето за склучени 

договори и евиденција за постапките со барање за прибирање 

понуди. Доколку, во врска со конкретен објавен оглас, не се објави 

Известување за склучени договори и евиденција за постапките со 

барање за прибирање понуди, ЕСЈН го блокира профилот на ЕО 

за понатамошно објавување огласи.    

Овие активности беа завршени во 2018 година со техничка помош 

од Светска банка во рамките на проектот  „Зајакнување на 

системот за јавни набавки во Република Северна Македонија“ 

(финансиран од мултидонаторскиот труст фонд за грант средства 

за зајакнување на финансиската отчетност (SAFE)). 

Спроведувањето на таканаречените „црвени знаменца“ ќе заземе 

значителен дел од административната контрола воведена во 

новиот Закон. 

Оваа активност беше завршена во 2017 година. 

Со цел подигнување на нивото на транспарентност и отчетност во 

јавните набавки, Електронскиот систем за јавни набавки е 

надграден, на тој начин обезбедувајќи објавување на склучените 

договори за јавни набавки. Во декември 2017 година, Владата на 

Република Северна Македонија ги обврза сите договорни органи 

да ги објавуваат склучените договори на ЕСЈН, на тој начин 

обезбедувајќи целосен увид на јавноста во таквите договори.

Оваа активност беше завршена во 2018 година со техничка помош 

од Светска банка во рамките на проектот  „Зајакнување на 

системот за јавни набавки во Република Северна Македонија“ 

(финансиран од мултидонаторскиот труст фонд за грант средства 

за зајакнување на финансиската отчетност (SAFE)).

Овие активности беа завршени во 2017 година со техничка помош 

од Светска банка во рамките на проектот  „Зајакнување на 

системот за јавни набавки во Република Северна Македонија“ 

(финансиран од мултидонаторскиот труст фонд за грант средства 

за зајакнување на финансиската отчетност (SAFE))

Оваа активност е завршена во 2018 година.

Делумно завршено. Обврската за објавување склучени договори 

за јавни набавки е предвидена во новиот Нацрт-закон за јавни 

набавки. Активноста поврзана со новиот Закон за јавни набавки 

потпаѓа под П4М4А2, подактивност 2. 

Оваа активност беше завршена во 2018 година со техничка помош 

од Светска банка во рамките на проектот  „Зајакнување на 

системот за јавни набавки во Република Северна Македонија“ 

(финансиран од мултидонаторскиот труст фонд за грант средства 

за зајакнување на финансиската отчетност (SAFE)).

Делумно завршено. Во новиот Нацрт-закон за јавни набавки се 

предвидува можноста за е-жалба. Активноста поврзана со новиот 

Закон за јавни набавки потпаѓа под П4М4А2, подактивност 2.

Оваа активност е завршена во 2018 година.

Завршено. Имајќи предвид дека надградбата/воспоставувањето 

Единствен електронски регистар за јавно приватно партнерство ја 

наметнува потребата за измена на Законот за концесии и јавни 

приватни партнерства, во минатиот период, заедно со активноста 

за транспонирање на ЕУ Директивата за договорите за концесии, 

беше извршена анализа на законот и подзаконските акти од 

страна на РГ, која започна со подготовката на нов текст на Законот 

со предлагање одредби за негово воспоставување. Подготовката 

на првиот нацрт на законот е во завршна фаза. Во претстојниот 

период, РГ ќе продолжи со своите активности. 

Воведување обврска за објавување на годишните планови за јавни набавки К4 2021

П4M5 Ефективен систем за ЈПП и концесии

Делумно завршено. Обврската е предвидена во новиот Нацрт-

закон за јавни набавки. Активноста поврзана со новиот Закон за 

јавни набавки потпаѓа под П4М4А2, подактивност 2. 



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2018 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

61 Консултации со ИТ експерти и подготовка на нацрт-спецификација за надградување/воспоставување 

единствен електронски систем за јавно-приватно партнерство 

МЕ К3 2018 Продолжување на процесот на 

подготовка поддржан со техничка 

помош од МФИ (преговорите со 

Светска банка и ЕБОР се во 

завршна фаза, во врска со 

изборот на донатори и роковите  

за почеток на  нивните активности 

во оваа област) 

K4 2019

62 Спроведување на потребните измени во Законот и подзаконските акти МЕ К4 2018 Продолжување на процесот на 

подготовка поддржан со техничка 

помош во насок на подготовка на 

закон кој е во целосна согласност 

со законодавството на ЕУ 

(преговорите со Светска банка и 

ЕБОР се во завршна фаза, во 

врска со изборот на донатори и 

роковите  за почеток на  нивните 

активности во оваа област) 

K4 2019

П4M5A3 Усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ МЕ и МФ К4 2018 Степен на усогласеност со 

законодавството на ЕУ

Усвоени измени на Законот за 

концесии и јавно-приватно 

партнерство

Делумно остварено. Првата 

нацрт- верзија на Законот е во 

завршна фаза на подготовка од 

страна на работната група. 

Преговорите со СБ и ЕБОР за 

обезбедување техничка помош се 

во завршна фаза. 

63 Основање меѓуминистерска работна група за подготвување Нацрт-закон за измени и дополнувања на 

Законот за концесии и јавно-приватно партнерство 

МЕ и МФ К1 2018

64 Подготовка на анализа и предлог за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-

приватно партнерство 

МЕ и МФ К2 2018

65 Подготовка на Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно 

партнерство 

МЕ и МФ К3 2018 Продолжување на процесот на 

подготовка поддржан со техничка 

помош во насока на подготовка на 

закон кој е во целосна согласност 

со законодавството на ЕУ 

(преговорите со Светска банка и 

ЕБОР се во завршна фаза, во 

врска со изборот на донатори и 

роковите  за почеток на  нивните 

активности во оваа област) 

K1 2019

66 Подготовка и усвојување на Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-

приватно партнерство 

МЕ и МФ К4 2018 Започнување на постапката за 

усвојување на Нацрт-законот од 

страна на Собранието. 

K4 2019

а) Квартални извештаи за 

извршување на буџетот по 

буџетски корисник

Остварено. Извештајот 

континуирано се објавува на веб-

страницата на МФ. 

б) Квартални и полугодишни 

извештаи за извршување на 

буџетот на единиците на 

локалната самоуправа

Остварено. Извештајот 

континуирано се објавува на веб-

страницата на МФ. 

в) Квартални извештаи за 

извршување на буџетот на општа 

влада (консолидиран извештај за 

буџетот на Република Северна 

Македонија и буџетите на 

единиците на локалната 

самоуправа)

Остварено. Извештајот 

континуирано се објавува на веб-

страницата на МФ. 

67 Дополнителни податоци во Буџетот МФ Континуирано 

во текот на 

Програмата

68 Дополнителни податоци во завршната сметка на Буџетот МФ Континуирано 

во текот на 

Програмата

69 Дополнителни податоци во Фискалната стратегија МФ Континуирано 

во текот на 

Програмата

Делумно завршено. Првата нацрт-верзија на Законот за концесии 

и јавно приватно партнерство е во завршна фаза и во претстојниот 

период, РГ ќе работи на финализирање и подобрување на 

првичниот текст на измените на Законот. Техничката и 

финансиската помош од странски донатори се очекува во насока 

на подготовка на Законот кој е во целосна согласност со 

законодавството на ЕУ (преговорите се во завршна фаза со 

Светска банка и ЕБОР во врска со изборот на донатори и роковите 

за почеток на нивните активности во оваа област).

Континуирано реализирано. Беше одржана јавна дебата за првпат 

и на неа беше презентиран Нацрт-буџетот за 2018 година. Буџет 

за 2018 година: табелите за Државниот буџет се надополнети со 

дополнителни информации (примарен буџетски дефицит, 

меморандум, % на разлика), графикон за расходите по 

функционална област, износите се квантификувани во врска со 

новите иницијативи и мерки на Владата. 

Оваа активност беше завршена и ќе биде континуирано 

реализирана.  

Делумно завршено. Остварени се прелиминарни консултации со 

ИТ експерти (економскиот оператор кој го одржува постојниот 

ЕСЕА во Министерството за економија), со кој се утврди можноста 

за надградба на постојниот Електронски систем за електронски 

аукции воспоставен во Министерството за економија со модули 

потребни за да се осигура спроведување на целокупната постапка 

за доделување договори за воспоставување јавно приватно 

партнерство од објавувањето на огласот до склучувањето на 

договорот и неговото генерирање преку системот. Техничката 

спецификација ќе биде подготвена откако ќе се усвојат новиот 

закон и подзаконските акти. 

Континуирано реализирана. Фискална стратегија за периодот 

2018- 2020 година - содржи табели со фискални податоци, 

проширен наративен дел, нови табели и графикони за буџетот на 

локалната власт, дел за фискални ризици, дополнителни 

податоци за компоненти финансирани со средства од ИПА и 

лимити за расходи по буџетски корисници на среден рок. Во врска 

со Фискалната стратегија за периодот 2018- 2020 година, односно 

делот за политикиките на управување со јавен долг, за прв пат е 

направена анализа на алтернативни сценарија за задолжување, 

односно квантитативни анализи преку користење на 

Среднорочната стратегија за управување со долг (Medium-Term 

Debt Management Strategy), аналитичка алатка развиена од 

Светска банка и ММФ. 

Делумно завршено. Земајќи предвид дека прелиминарните 

состаноци и преговори со странските донатори беа спроведени 

минатиот период и дека тие најавија активности во претстојниот 

период, активноста се одложува за 2019 година, со цел 

изготвување закон кој е целосно усогласен со законодавството на 

ЕУ и со кој се обезбедува ефикасен систем за ЈПП.

Делумно завршено. Првата нацрт-верзија на Законот за концесии 

и јавно приватно партнерство е во завршна фаза и во претстојниот 

период, РГ ќе работи на финализирање и подобрување на 

првичниот текст на измените на Законот. Техничката и 

финансиската помош од странски донатори се очекува во насока 

на подготовка на Законот кој е во целосна согласност со 

законодавството на ЕУ (преговорите се во завршна фаза со 

Светска банка и ЕБОР во врска со изборот на донатори  и 

роковите  за почеток на  нивните активности во оваа област).

Завршено. Работната група, врз основа на анализите спроведени 

на состаноците, започна со подготовка на првата нацрт-верзија на 

Законот за концесии и јавно приватно партнерство, кој е во 

завршна фаза на подготовка. 

К4 2021П5M1A1 Објавени нови фискални 

информации

Завршено. Работната група беше основана и од јули 2018 година 

започна со своите активности. 

П5M1 Зголемена транспарентност преку владино известување

П5 Транспарентно владино известување

Развивање и спроведување стандарди за транспарентност за известување за УЈФ
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СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

70 Дополнителни податоци објавени на веб-страницата на МФ МФ Континуирано 

во текот на 

Програмата

71 Процена на фискална транспарентност – мисија на ММФ МФ и други 

релевантни 

институции

крај на 2018

П5M1A2 Објавување Граѓански буџет К4 2017 

К4 2018

К4 2019 

К4 2020 

К4 2021

Објавување Граѓански буџет Објавен Граѓански буџет Остварено. Објавен е Граѓански 

буџет за Ребалансот на Буџетот 

за 2017 година,  Буџетот за 2018 

година и Нацрт-буџетот за 2019 

година, на веб-страницата на 

Министерството за финансии.

72 Подготовка и креирање на документот МФ Континуирано 

во текот на 

Програмата

73 Подготовка на сите постапки за изработка и печатење на документот МФ Континуирано 

во текот на 

Програмата

74 Објавување на документот МФ Континуирано 

во текот на 

Програмата

а) Нов Закон за ЈВК Подготвен и усвоен Закон за ЈВК Делумно остварено. Во тек е 

процесот на подготовка на новиот 

Закон за ЈВФК поддржан со 

твининг експерти од земјата 

членка.

б) Нови правилници за ФУК /

в) Нови правилници за ВР /

г) Нов Прирачник за ФУК /

д) Нов Прирачник за ВР /

75 Основање работна група МФ К4 2017

76 Анализа на постојната легислатива  МФ К1 2018

77 Подготвување Закон за ЈВК врз основа на препорака од спроведените анализи  МФ К2 2018 Продолжување на процесот на 

подготовка со твининг експерти од 

земјата членка. 

K1 2019

78 Јавна дискусија за Нарцт- закон за ЈВК МФ К2 2018 Организирање јавен настан и 

одржување јавна дебата за Нацрт-

законот за ЈВФК.

K1 2019

79 Подготовка на конечен Нацрт-закон за ЈВК и доставување до Владата за негово усвојување  МФ K2 2018 Врз основа на коментарите 

добиени во текот на јавната 

дебата, следи подготовка на 

финален Нацрт-закон за ЈВФК кој 

ќе биде доставен до Владата.

K2 2019

80 Усвојување на Законот за ЈВК од страна на Парламентот   МФ K4 2018 Започнување на постапката за 

усвојување на Нацрт-законот од 

страна на Собранието.

K4 2019

а) Зајакнати човечки капацитети на 

Одделението за супервизија

а) Екипирано Одделението за 

супервизија

Неостварено. Според 

Стратегијата за развој на ЈВФК и 

најдобрите практики од нашите 

соседни земји, задачите за надзор 

ќе ги извршува постојниот 

персонал на ЦЕХ. Нема потреба 

од основање посебно одделение 

за надзор како дел од ЦЕХ. 

Реализирана и ќе биде континуриано реализирана. Извештаи за 

извршување на буџетот по буџетски корисници на месечна основа; 

извештаи за извршување на буџетот по општини на квартална 

основа; квартални извештаи за извршување на буџетот на 

општата влада; форматот на фајлот за извештаи и табели беше 

променет во ексел формат за да се олесни пристапот до 

информации, полугодишен извештај за извршување на државниот 

буџет надополнет со детални податоци за сите буџетски 

корисници и макроекономски преглед; законски измени со кои се 

воведува обврската за сите буџетски корисници и јавни 

претпријатија за објавување на нивните завршни сметки на 

нивните веб-страници и за да ѝ се достапни на јавноста; обврска 

за буџетските корисници и јавните претпријатија да ги објавуваат 

сите договори за јавни набавки и анекси на Електронскиот систем 

за јавни набавки - е-набавки, кои на тој начин ѝ се достапни на 

јавноста, податоците за првпат се објавени во Годишната книга на 

ММФ за владина финансиска статистика за периодот 2013 - 2016 

година во согласност со МВФС 2014 година на ММФ.

Завршено. Објавен е Граѓански буџет за Ребалансот на Буџетот за 

2017 година,  Буџетот за 2018 година и Нацрт-буџетот за 2019 

година, на веб-страницата на Министерството за финансии. Исто 

така, Граѓански буџет подготвија и објавија неколку министерства 

за своите буџети. Оваа активност ќе биде континуирано 

реализирана.

Нацрт-стратегијата за развој на ЈВФК за периодот 2019-2021 

година е финализирана и ќе се достави за консултација до 

релевантните служби на ЕК (ГД Буџет). Измената на Законот за 

финансиска инспекција во јавниот сектор беше усвоена и објавена 

во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 194 од 5 

септември 2018 година. 

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

Завршено. Мисијата на ММФ за фискална транспарентност 

започна на 30 април и заврши на 14 мај 2018 година. Извештајот 

за евалуација на фискалната политика е објавен на веб-

страницата на ММФ. 

Не е завршено. Ќе се спроведе во четвртиот квартал од 2019 

година. 

Делумно завршено. Првата нацрт-верзија на Законот беше 

подготвена од експерти од Регионалната школа за јавна 

администрација (RESPA), што ќе биде основа за работата на 

твининг експертите кои треба да помогнат во подготвувањето на 

Нацрт-законот во вториот квартал од 2019 година. ИПА твининг 

проектот започна да се спроведува на 15 октомври 2018 година и 

истиот ќе се заврши на 15 јуни 2019 година. 

Не е завршено. Ќе се спроведе во првиот квартал од 2019 година. 

Оваа активност е поврзана со претходната активност. 

Не е завршено. Ќе се спроведе во вториот квартал од 2019 година. 

Оваа активност е поврзана со претходните две активности. 

П6M2A2 Воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК K4 2021

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

Подготовка на нова легислатива за ЈВКП6M1A1

Завршено. Основана е работна група за подготовка на 

Стратегијата за развој на ЈВФК и таа e ангажирана во 

подготовката на Законот за системот за внатрешна финансиска 

контрола во јавниот сектор. 

Завршено. Беше извршена анализа со помош од експерт од 

Регионалната школа за јавна администрација (RESPA).  

П6 Внатрешна контрола

К4 2020
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СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

б) Обучување на персоналот б) Спроведено обучување на 

персоналот на Одделението за 

супервизија

Неостварено. Според 

Стратегијата за развој на ЈВФК и 

најдобрите практики од нашите 

соседни земји, задачите за надзор 

ќе ги извршува постојниот 

персонал на ЦЕХ. Нема потреба 

од основање посебно одделение 

за надзор како дел од ЦЕХ. 

в) Спроведени супевизии на 

одделенијата за ВР и за ФУК

/

81 Почеток на постапката за ангажирање нов персонал во Одделението за супервизија МФ K1 2019 1. Подготовка и усвојување на 

измените на правилниците за 

организација и работење и за 

систематизација на работните 

места на МФ за доделување нови 

задачи за надзор на постојниот 

персонал на ЦЕХ во 2019 година 

2. Спроведување обука на 

вработените 

3. Вршење надзор врз 

одделенијата за ФУК и ВР

K4 2019

а) Извештај за процена на 

подобрувањето на процесот на 

ревизија согласно МСВРИ (ISSAI)

 


а) Разработен извештај за 

процена вклучувајќи препораки за 

подобрување на процесот на 

ревизија согласно МСВРИ (ISSAI)

Остварено. Беше подготвен и 

дискутиран извештај во декември 

2018 година. 

б) Процесот на стратешко 

планирање ревизии во согласност 

со приоритетите на ДЗР и 

расположливите ресурси

б) Извештај со компаративна 

анализа, препораки и предлози со 

упатување на развиениот процес 

на стратешко планирање

Остварено. Беше подготвен 

извештај на крајот на ноември 

2018 година. 

в) Вработени во ДЗР обучени за 

стратешко планирање ревизии

 в) До 30 вработени во ДЗР 

обучени за стратешко планирање

Остварено. Беше спроведена 

обука на 74 вработени во ДЗР во 

ноември и декември 2018 година. 

82 Процена на подобрувањето на процесот на ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI) во поглед на 

процесот на стратешко планирање на ревизиите

ДЗР К4 2018

83 Компаративна анализа, препораки и предлози со упатување на развиениот процес на стратешко 

планирање 

ДЗР К4 2018

84 Обука на вработените во ДЗР за стратешко планирање ревизии ДЗР К4 2018

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

одржување висок квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната законска рамка

K3 2019 Извештај со препораки за 

зајакнување на институционалниот 

капацитет и капацитетот на 

човечките ресурси во ДЗР со цел 

одржување висок квалитет на 

ревизиите

Извештај со препораки за 

зајакнување на 

институционалниот капацитет и 

капацитетот на човечките ресурси 

во ДЗР 

Остварено. Беше подготвен 

Извештај. 

85 Преглед со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките 

ресурси во ДЗР 

ДЗР К4 2018

a) Обука на вработени во ДЗР за 

резвизија на успешност и ревизија 

на средства од ЕУ 

/ Остварено.  Беа обучени по 22 - 

24 ревизори од ДЗР од секоја 

група и вид ревизија.

б) Вршење пилот-ревизии на 

успешност во областа на 

средствата од ЕУ, ИКТ, јавна 

внатрешна финансиска контрола, 

јавни набавки.

Не е завршено. Оваа подактивност беше изменета. Според 

Стратегијата за развој на ЈВФК и најдобрите практики од нашите 

соседни земји, задачите за надзор ќе ги извршува постојниот 

персонал на ЦЕХ. Нема потреба од основање посебно одделение 

за надзор како дел од ЦЕХ. 

Развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР

Завршено. Активностите за подготовка на Извештајот за процена, 

вклучувајќи ги и препораките за подобрување на процесот на 

ревизија во согласност со МСВРИ, се завршени. Во рамките на 

твининг проектот „Понатамошно зајакнување на 

административните капацитети и ефикасноста на ДЗР за вршење 

надворешна ревизија“, спроведен во соработка со твининг 

партнерите - ДЗР на Бугарија и ДЗР на Хрватска, беа планирани 

осум мисии и сите се спроведоа до крајот на 2018 година. На 

финалната мисија (декември 2018 година), беа одржани дискусии 

за Нацрт- извештајот за процена, вклучувајќи ги и препораките за 

подобрување на процесот на ревизија во согласност со МСВРИ. 

Извештајот за процена кој вклучува препорaки за подобрување на 

процесот на ревизија во согласност со МСВРИ, ќе биде 

презентиран пред раководството на ДЗР.

Завршено. Активностите за подготовка на Извештајот со 

компаративна анализа, препораки и сугестии во врска со развојот 

на процесот на стратешко планирање, се завршени. Во согласност 

со твининг проектот „Понатамошно зајакнување на 

административните капацитети и ефикасноста на ДЗР за вршење 

надворешна ревизија“, беа одржани три мисиии во периодот од 

јуни до ноември 2018 година. Врз основа на размената на 

искуства и дискусиите во текот на мисиите, Извештајот со 

компаративна анализа, препораки и сугестии во врска со развојот 

на процесот на стратешко планирање, беше подготвен на крајот на 

ноември 2018 година. 

Завршено. Активностите за подготвување Извештај со препораки 

за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на 

човечки ресурси на ДЗР се завршени. Во согласност со твининг 

проектот „Понатамошно зајакнување на административните 

капацитети и ефикасноста на ДЗР за вршење надворешна 

ревизија“, беа одржани две мисии и тоа во јули и во ноември 2018 

година. Врз основа на идентификуваните потреби, беше подготвен 

Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот 

капацитет и капацитетот на човечки ресурси на ДЗР.

П6M2A2 Воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК K4 2021

K3 2019

П7 Надворешна контрола и парламентарен надзор

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

Зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност K3 2019П7M1A3

Завршено. Врз основа на Извештајот со компаративна анализа, 

препораки и сугестии во врска со развојот на процесот на 

стратешко планирање, во ноември и декември 2018 година се 

спроведоа активности за обука за стратешко планирање за 74 

вработени лица од ДЗР во согласност со твиниг проектот 

„Понатамошно зајакнување на административните капацитети и 

ефикасноста на ДЗР за вршење надворешна ревизија“.

П7M1A1



Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2018 година за Програмата за реформа на УЈФ

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ОЧЕКУВАН РОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност/подактивност

Институција носител ИНДИКАТОР ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2018 Статус на реализација

Завршено Незавршено

ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2018Приоритет

Делумно 

завршено

Мерка

Крај

86 Обука на вработени во ДЗР за ревизија на успешност и ревизија на средства од ЕУ  ДЗР К3 2019

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

финансиска контрола, јавни набавки

ДЗР К3 2019 Беа започнати пилот -ревизии на 

успешност и врз основа на 

резултатите од прелиминарните 

студии, овие ревизии ќе 

продолжат и ќе се завршат во 

2019 година.

K3 2019

П7M2A1 Анализа на постојната законска и институционална рамка во врска со заедничката соработка меѓу ДЗР и 

Собранието во споредба со најдобрите практики за соработка меѓу ВРИ и Парламентот во ЕУ

K3 2019 а) Извештај со препораки за 

зголемена транспарентност на 

функцијата на Собранието за 

надзор на законските прописи врз 

основа на спроведување на 

најдобрите практики во ЕУ, 

вклучувајќи опции за разгледување 

и дебатирање по ревизорските 

извештаи во рамките на 

собраниските постапки 

Извршена анализа на постојната 

законска и институционална 

рамка во врска со заедничката 

соработка меѓу ДЗР и Собранието 

во споредба со најдобрите 

практики  во ЕУ

Остварено. Беше спроведена 

анализа на крајот на ноември 

2018 година. 

88 Да се анализира  постојната законска и институционална рамка во земјата корисник во врска со 

заедничката соработка меѓу ДЗР и Собранието во споредба со најдобрите практики за соработка меѓу 

ДЗР и Парламентот во ЕУ

Собрание K4 2018 Завршено. Активностите за вршење анализа на постојната 

законска и институционална рамка во врска со соработката помеѓу 

ДЗР и Собранието во споредба со најдобрите практики за 

соработка во ЕУ се завршени. Во рамки на твининг проектот 

„Понатамошно зајакнување на административните капацитети и 

ефикасноста на ДЗР за вршење надворешна ревизија“, досега се 

реализирани три мисии и две студиски посети. Сите мисии и 

студиски посети беа реализирани со поддршка и активно учество 

на претставниците од Собранието на Република Северна 

Македонија. Анализата на постојната законска и институционална 

рамка и практики во соработката помеѓу ДЗР и Собранието во 

споредба со најдобрите практики за соработка во ЕУ се изврши на 

крајот на ноември 2018 година. 

Завршено. Во април и јуни 2018 година, се спроведе обука на 

вработените во ДЗР за ревизија на успешноста и ревизија во 

областа на средствата од ЕУ. Во рамки на твининг проектот 

„Понатамошно зајакнување на административните капацитети и 

ефикасноста на ДЗР за вршење надворешна ревизија“, спроведен 

во соработка со твининг партнерите - ДЗР на Бугарија и ДЗР на 

Хрватска, се организираа четири обуки за ревизија на успешност и 

ревизија во областа на средствата од ЕУ. На сите учесници им се 

дистрибуираа презентации, студии на случај и работни документи 

со цел споделување на професионалното знаење и искуство. Беа 

обучени по 22 - 24 ревизори од ДЗР од секоја група и вид ревизија.

Делумно завршено. Активностите за пилот-ревизии на успешност 

во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, понатамошен кариерен 

развој на дипломирани студенти од високото образование на 

пазарот на труд и јавни набавки во рамки на твининг проектот 

„Понатамошно зајакнување на административните капацитети и 

ефикасноста на ДЗР за вршење надворешна ревизија“ започнаа 

во септември 2018 година и се очекува да завршат до септември 

2019 година.  

П7M2 Зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието 


