
Органограм на Министерството за финансии 
 

 

МИНИСТЕР ЗА  

ФИНАНСИИ 

Сектор за 
централно 

финансирање и 
склучување 

договори 
 

Сектор за 
трезор 

Сектор за јавна 
внатрешна 
финансиска 

контрола 
 

 

Сектор за 
буџети и 
фондови 

 

Сектор за 
финансиски 

систем 
 

Сектор за 
макроекономска 

политика 
 
 

Сектор за 
меѓународни 
финансиски 

односи и 
управување 
со јавен долг 

 

 

Сектор Кабинет 
на министерот 

 
 

Сектор за 
информатика 

Сектор за 
правни работи 

 
 

Сектор за 
второстепена 
управдна 
постапка, 
управни спорови 
и наплата на 
побарувања 

 

Орган во состав на МФ без 
својство на правно лице 

ЗАМЕНИК МИНИСТЕР 

ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ 
 

Царинска  
управа 

 

Биро за јавни 
набавки 

Управа за јавни 
приходи 

Управа за Финансиска 
полиција 

Управа за финансиско 
разузнавање 

Управа за имотно-правни 
работи 

Државен девизен 
инспекторат 

Сектор за нормативно имотно-правни 
и облигациони работи 

 

Сектор за управна 
постапка 

Одделение 
за контрола 

и општи 
работи 

 
 Одделение 

за 
финансиски 

работи 
 

Одделение 
за ЕУ јавни 
набавки и 

склучување 
на 

 договори 
 

Одделение 
за следење 
на програми 
 
 

Oдделение за 
вoдење на 
регистар на 
буџетските 
корисници и 

управување со 
финансиските 

планови 
 

 
Одделение за 
проектирање и 
управување со 

ликвидност 
 
 
Одделение за 

извршување на 
буџетите 

 
 

Одделение за 
следење на 
наплата на 

јавните приходи 
 

 

Одделение за 
хармонизација 

на внатрешната 
ревизија 

 
 

Одделение за 
хармонизациjа 

на финансикото 
управување и 

контрола 
 

 

Одделение 
за буџет и 
буџетска 
политика 

 
 

Одделение 
за буџети на 

фондови 
 

 

Одделение 
за буџети на 
единиците на 

локалната 
самоуправа 

 
 

Одделение за 
контрола на 
исплата на 
плати на 

буџетските 
корисници 

 
 

Одделение за едукација 

и оперативна обработка 

на податоци 

Одделение за 
јавни 

претпријатија и 
агенции 

 
 

Сектор за 
внатрешна 

ревизија 
 

 

 

Одделение 
за банкарски 

и 
небанкарски 
институции 

 
 

Одделение 
за пазар на 

капитал 
 

Одделение за 
сметководствен 
систем, платен 

промет и 
ревизија 

 
Одделение 
за системот 

на 
осигурување 
 
 

Одделение 
за 

макроеконо
мски модели 
и проекции 

 
Одделение 
за анализа 
на реален и 
финансиски 

сектор 
 
 

Одделение за 
координација 
на економски 

политики и 
реформи 

 
 

Одделение 
за ИПА и 

НПАА 
 

Одделение 
за 

мултилатер
ална 

финансиска 
соработка 

 
 
Одделение 

за 
билатерална 
и европска 
финансиска 
соработка 

 
 

Одделение 
за работи 

поврзани со 
Владата на 

РМ, 
Собранието 

на РМ и 
другите 
државни 

органи и за 
протокол 

 
 

Одделение 
за работи 

непосредно 
поврзани со 
министерот, 
заменикот на 
министерот и 

државниот 
секретар 

 

Одделение за 
информатика-
апликативен 
менаџмент 

 
 

Одделение за 
информатика-

ИТ 
инфраструктура 
 
 

Одделение за 
нормативно 

правни, 
административ

ни работи и 
судски постапки 

 
 

Одделение 
за слободен 
пристап до 

информации 
од јавен 

карактер и 
односи со 

јавност 
 

 Одделение 
за набавки  
 

 

Одделение за 
второстепена 

управна 
постапка од 
областа на 

централните 
даноци 

 

Одделение за 
второстепена 

управна 
постапка од 
областа на 
локалните 

даноци 
 

 
Одделение за 
второстепена 

управна 
постапка од 
областа на 
царините 

 

ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 

Сектор за јавни 
приходи и 
даночна и 

царинска политика 

Одделение за даночна 
политика од областа 

на индиректните 
даноци 

 

Самостојно одделение за 
стратешко планирање 

Одделение за 
странска 
помош и 

наплата на 
побарувања 

 

Одделение за 
даночна политика 

од областа на 
директните даноци 

Одделение за 
царинска 
политика 

Одделение за облигациони работи и 
прашања поврзани со имотно-правни 
побарувања на граѓани на Република 

Македонија во странство 

Одделение за нормативно-правни работи 

Одделение за 
координација и 

контрола на 
одделенијата за 

првостепена 

управна постапка 

Подрачни одделенија 
за првостепена 

управна постапка 

Одделение за 
анализи 

 

Одделение за 
сметководство 

и плаќање  

Сектор за 
финансиски 

прашања 
 

 

Одделение за 
буџетска 

координација  

Органи во состав на МФ со својство 
на правно лице 

Одделение 
за игри на 
среќа и за 
забавните 

игри 
 

Одделение за 
преведување, 

јазична 
редакција и 

лекторирање 
 

 

Одделение за 
буџетска контрола  

Одделение за 
задолжување 

и 
инвестирање 

 
 

Одделение за 
евиденција, 
следење и 

сервисирање на 
обврските по 
јавниот долг 

 

Одделениe за 
политика на 

управување со 
јавниот долг и 

анализа на 
ризиците 

 
 

Сектор за 
управување со 
средствата од 

Инструментот за 
претпристапна 
помош - ИПА 

 
 

Одделение Национален 
фонд 

 
 

Одделение за 
фискална статистика 

и анализа 
 

Одделение за 
регионално 

трезорко 
работење 

 

Одделение за поддршка на 
Националниот координатор 

за авторизација 

 

Сектор за финансиска 
инспекција во јавниот 
сектор и координација 

на борба против 
измама на ЕУ 

средствата 
 

 
Одделение за 
финансиска 

инспекција на 
субјектите на 

централно и на 
локално ниво 

 

Одделение за 
координација на борба 
против измама на ЕУ 
средствата (АФКОС) 

 

Одделение за 
буџетско 
сметководство 

Одделение за 
општи работи 

Одделение за 
следење, 
контрола и 
оддржување на 
имотот на 
Министерството 
за финансии 

Одделение 
за 

управување 
со средства 

 

Одделение за 
внатрешна 
ревизија на 

Министерството 
за Финансии 

 

Одделение за 
внатрешна 

ревизија на ЕУ – 
ИПА фондови 

 

Одделение за 
управување со 
човечки ресурси 
 

 

Одделение за 
други јавни 

приходи и даночна 
постапка 

Одделение за 
проекции и 

анализи 

Одделение за 
политика од областа 

на акцизите 


