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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 1: подобрена фискална рамка 

ПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2020 

Основање Фискален совет Основан Фискален совет  

Разлика помеѓу вкупните остварени и првично планираните приходи Помалку од 9% 

% на показатели и подобрен квалитет на креираните статистички 
податоци 

90% 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 
ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 1: подобрена фискална рамка 

МЕРКА 

П1M1: подготовка, усвојување и спроведување фискални правила 
 

АКТИВНОСТ 
Активност 1 (П1M1A1): подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила 

РЕЗУЛТАТИ 
Усвоени прописи за фискални правила 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Подготвување нацрт-фискални правила 
Усвојување на законските прописи за фискални 
правила 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
Усвоени законски прописи за фискални правила 
Основан Фискален совет 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 
 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА 
 

ИЗВОР 

Подготовка на фискални правила и усвојување 
законски прописи за фискални правила 

К1 
2018 

К4 
2020 

 
 

  

ПОД-АКТИВНОСТ 
 

   
 

  

Усвојување на законска рамка за пропишување на 

фискални правила. (Во новиот Закон за Буџет 

предвидени се одредби со кои се дефинираат и 

уредуваат фискалните правила 

 
2019 

 
2020 

 
МФ 

 
Собрание 

 
/ 

 
/ 

Усвојување на законска рамка за 

институционализирање на Фискалниот совет. (Во 

новиот Закон за Буџет предвидени се одредби за 

воспоставување на Фискален совет.) 

 

2019 2020 МФ Собрание 0* 
*трошоци за работење на 
Фискалниот совет се 
проценуваат на 165.000 
евра годишно (откако ќе 
започне со работа) 
 

Буџет на државата 
 
 

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 1: подобрена фискална рамка 

МЕРКА 

П1М2: зајакнување на проектирањето 

АКТИВНОСТ 
Активност 2 (П1М2А2): зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи 

РЕЗУЛТАТИ 
Зајакнати капацитети за планирање даночни приходи 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Подобрени аналитички капацитети за планирање даночни приходи 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
а) Инсталиран софтвер 
б) Реализирани обуки 
в) Нови микросимулациски модели 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШ
УВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Зајакнување на капацитетите за планирање даночни 
приходи 

K1 2019 K4 2021  
 

  

ПОД-АКТИВНОСТ 
 
 

     
 
 

Изградба на нови микросимулациски модели K3 2019 K4 2020 МФ   
5.580 евра= 343.350 

денари 

 
Буџет на државата 

     ВКУПНО: 343.350 МКД 

      5.580 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 1: подобрена фискална рамка 

МЕРКА 

П1М2: зајакнување на проектирањето 

АКТИВНОСТ 
Активност 2 (П1М2А3): Подготовка на постапки и оперативна рамка за модели поврзани со проекции за даночни приходи 

РЕЗУЛТАТИ 
а) насоки за краткорочни проекции за директно и индиректно оданочување 
б) насоки за среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Подготовка на упатства за краткорочни проекции за директно и индиректно 
оданочување 
б) Подготовка на упатства за среднорочни проекции за директно и индиректно 
оданочување 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
Подготвени упатства за краткорочни проекции за директно и индиректно 
оданочување 
Подготвени упатства за среднорочни проекции за директно и индиректно 
оданочување 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШ
УВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Подготовка на постапки и оперативна рамка за 
модели поврзани со проекции за даночни приходи 

K1 2020 K4 2021 МФ-Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

 

 
 

 

ПОД-АКТИВНОСТ 
 
 

     
 
 

Обуки 

K1 2020 K4 2021 

МФ-Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

 

1000 евра = 61.500 
денари 

 
 

0* 
*средствата се 

вклучени во рамките 
на буџетот на 

активноста П2М1А1 

Буџет на државата 
 
 
 
 

ИПА 2018 твининг 
проект - Подобрување 

на наплатата на приходи 
и даночната и 

царинската политика 
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Подготовка на модели за краткорочни и среднорочни 
проекции за директно и индиреткно оданочување 

К1 2020 K4 2021 

МФ-Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

 

5.580 евра= 343.170 
денари 

 
0* 

*средствата се 
вклучени во рамките 

на буџетот на 
активноста П2М1А1 

 
Буџет на државата 

 
ИПА 2018 твининг 

проект - Подобрување 
на наплатата на приходи 

и даночната и 
царинската политика 

Понатамошно развивање на микросимулацискиот модел 

K1 2020 K4 2021 

МФ-Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

 

5.580 евра= 343.170 
денари 

 
0* 

*средствата се 
вклучени во рамките 

на буџетот на 
активноста П2М1А1 

Буџет на државата 
 

ИПА 2018 твининг 
проект - Подобрување 

на наплатата на приходи 
и даночната и 

царинската политика 

Подготовка на упатства за краткорочни и среднорочни 
проекции за директно и индиреткно оданочување 

K1 2020 K4 2021 МФ-Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

 

5.580 евра= 343.170 
денари 

 
 

Буџет на државата 

     ВКУПНО: 1.091.010 MKД 

      17.740 евра 

 

 

 

 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 1: подобрена фискална рамка 

 

МЕРКА 

П1М2: зајакнување на проектирањето  

 

АКТИВНОСТ 

Активност 4 (П1М2А4): понатамошно развивање на макроекономскиот модел 

 

РЕЗУЛТАТИ 
Подобрен макроекономски модел 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Ревидирање на методологијата на моделот во делот на страната на понудата 
б) Вклучување нови квартални временски серии за националните сметки во 
моделот 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
а) Ревидирана методологија 
б) Нови квартални временски серии за националните сметки вклучени во 
моделот 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШУ
ВА кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Натамошно развивање на макроекономскиот модел К2 2021 К4 2021 МФ 

 

 3.500 евра= 215.000 
МКД проценети 
трошоци за 
краткорочна 
експертска мисија  

 

 ЕУ - ТАИЕКС (TAIEX) за 
краткорочна експертска 
мисија 

     ВКУПНО: 215.000 МКД 

      3.500 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 1: подобрена фискална рамка 

МЕРКА 

П1M3: зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП 

АКТИВНОСТ 
Активност 1 (П1M3А1): да се продолжи со усогласувањето на статистичките методологии во областа на деловната и социјалната статистика (месечна и квартална), 
обезбедувајќи навремени и точни податоци за изработување квартални национални сметки 

РЕЗУЛТАТИ 

 подобрени податоци за БДП 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) статистички податоци усогласени со законодавството на ЕУ (социјална и 
деловна статистика и национални сметки) 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

65% 
 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Да се продолжи со усогласувањето на статистичките 
методологии во областа на деловната и социјалната 
статистика (месечна и квартална), обезбедувајќи 
навремени и точни податоци за изработување 
квартални национални сметки 

К1 
2019 

К4 
2021 

Државен завод 
за статистика 

(ДЗС)  

615.000 евра= 
37.823.000МКД 

ИПА 2017 Национална 
програма – договор за 

услуги 
 

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Консултации со одделенијата од Деловните и 
Социјалните статистики за навремена обработка на 
содветните податоци и показатели, како и нивно 
доставување до соодветното одделение во Секторот 
Национални сметки. 

К1 
2019 

К4 
2021 

ДЗС    

Согледување на можностите за дополнитена одбработка 
на посебни податоци и индикатори, неопходни за: 

 пресметка на тримесечниот БДП и 

 пресметка на дополнителни тримесечни податоци 
согласно со трансмисионата програма на 
ЕСС2010 (ESA2010). 

К1 
2019 

К4 
2021 

ДЗС    

Вклучување на дополнителните активности на 
одделенијата во Државниот звод статистика во 
“Годишната програма за работа” на истиот. 

К1 
2019 

К4 
2021 

ДЗС    
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Вклучување на извори на дополнителни податоци и 
индикатори на месечно и тримесечно ниво во зависност 
од промената и барањата на ЕВРОСТАТ и ММФ согласно 
со ЕСС2010 (ESA2010). 

К1 
2019 

К4 
2021 

ДЗС    

     ВКУПНО: 37.823.000 МКД 

      615.000 евра 

 
 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 1: подобрена фискална рамка 

МЕРКА 

П1M3: зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП 

АКТИВНОСТ 
Активност 2 (П1M3А2): Анализирање на користењето административни извори и други извори на податоци за потребите на националните сметки  

РЕЗУЛТАТИ 

 подобрени податоци за БДП 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) % на искористеност на административни извори на податоци за составување  
статистички податоци 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
50% 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Анализирање на користењето административни 
извори и други извори на податоци за потребите на 
националните сметки 

К1 
2019 

К4 
2021 

Државен завод 
за статистика 

(ДЗС) 
 

0* 
*средствата се 

вклучени во буџетот 
за активноста П1M3А1 

ИПА 2017 Национална 
програма – договор за 

услуги 
 

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Опис на дополнителни извори и методи за пресметка на: 

 вработени; 

 плати; 

 број на платени часови;  

 број на необработени часови-денови 
(боледувања) 

K1 
2020 

K4 
2020 

ДЗС 

 

  

 
Поделба на средствата на вработените: 

 Плати; 

 Придонеси. 
 
 
 

K1 
2020 

K4 
2020 

ДЗС 
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Експериментална пресметка на БДП на квартално ниво по 
доходовна метода 
 
 

K1 
2020 

K4 
2021 

ДЗС 

 

  

     ВКУПНО: 0 

       

 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 

 
ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 1: подобрена фискална рамка 

МЕРКА 

П1M3: зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП 

АКТИВНОСТ 
Активност 3 (П1M3А3): разграничување на бруто-инвестициите (Gross Capital Formation) 

РЕЗУЛТАТИ 

 подобрени податоци за БДП 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Разграничување на бруто-инвестициите 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
85% 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУ
ВА 

кк/гг 

ЗАВРШУВ
А кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Разграничување на бруто-инвестициите (Gross Capital 
Formation) 
 
 
 

К1 2019 К4 2021 Државен завод за 
статистика (ДЗС) 

 

0* 
*средствата се 

вклучени во буџетот за 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 
Национална програма 

– договор за услуги 
 

ПОД-АКТИВНОСТ       

 
Обезбедување на експериментални пресметки на 
податоците за почетни и крајни залихи (на готови 
производи и недовршено производство, како и крајни 
залихи на суровини и материјали,  резервни делови и 
ситен инвентар, амбалажа и автогуми, трговски стоки) на 
тримесечно ниво во (mark_up фактор за залихи на 
недовршено производство и подобрување на вредноста 
на залихите (“holding gains/loses”). 

К1 
2020 

К3 
2020 

ДЗС 

 

  

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 1: подобрена фискална рамка 

МЕРКА 

П1M3: зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП 

АКТИВНОСТ 
Активност 4 (П1M3А4): Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности 

РЕЗУЛТАТИ 

 подобрени податоци за БДП 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Број на лица вработени во релевантната област 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
Во секторот за национални сметки одобрени се вкупно 3 вработувања 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат 
товарот на спроведување на планираните активности 

К1 
2020 

К4 
2021 

Државен завод 
за статистика 

(ДЗС) 
 

1.035.000 МКД= 
16.836 евра 

 
 

Буџет на државата 
(Согласно планот за 

вработувањана ДЗС ) 

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Во зависност од начинот на тековното реализирање на 
активностите од овој приоритет П1М3 и подактивностите 
А1, А2 и А3, согледување на финансиските можности за 
зајакнување на човековите капацитети за навремено и 
успешно реализирање на овој приоритет. 

К1 
2020 

К4 
2021 

ДЗС 

Министерство за 
финансии 

  

     ВКУПНО: 1.035.000МКД 

      16.836 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 1: подобрена фискална рамка 

МЕРКА 

П1M3: зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП 

АКТИВНОСТ 
Активност 5 (П1M3А5): трансмисија во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) 

РЕЗУЛТАТИ 

 подобрени податоци за БДП 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) % на податоци испратени до Еуростат според Програмата за трансмисија во 
согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) 

ТАРГЕТ ФГ 2020  
85% 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Трансмисија во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) К1 
2019 

К4 
2021 

Државен завод 
за статистика 

(ДЗС) 
 

0* 
*средствата се 

вклучени во буџетот 
за активноста П1M3А1 

ИПА 2017 Национална 
програма – договор за 

услуги 
 

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Подготовка на податоци и пополнување на табели за 
трансмисија до Евростат според Програмата за 
трансмисија во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) 

К1 
2019 

К4 
2021 

ДЗС 
 

  

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 2: мобилизација на приходите  

ПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2020 

Подобрена даночна ефикасност 
 

Ефикасност на наплата на ПДД не помала од 0,23 и учество на приходите од ПДД 
во БДП не помало од 2,6% 
 
Ефикасност на наплата на данокот на добивка не помала од 0,14 и учество на 
приходите од данокот на добивка во БДП не помало од 1,9%  
 
Ефикасност на наплата на ДДВ не помала од 0,52 и учество на приходите од ДДВ 
во БДП не помало од 7,9% 

Ниво на усогласеност на националното законодавство со законодавството на ЕУ 
во областа на даноци и царина – број на правни акти на ЕУ за даноци и царина 
(постојни правни одредби на ЕУ во 2018 година) транспонирани во националното 
законодавство. 

 

  

% на дигитализирани даночни услуги 80% 

Користење поедноставени постапки во царинските контроли - зголемен број 
одлуки за користење поедноставени постапки 

 

/ 

Непречено функционирање и стабилност на електронските системи на УЈП и ЦУ 
во случај на криза во однос на податоците и работните процеси 

 

Не е основан Центарот за опоравување од катастрофи 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 2: мобилизација на приходите 

МЕРКА 
П2M1: зајакната законска рамка за приходите, усогласена со законодавството на ЕУ 

АКТИВНОСТ 
Активност 1 (П2M1А1): усогласување на даночното и царинското законодавство со соодветното законодавство на ЕУ и најдобрите практики 

РЕЗУЛТАТИ 
Изменето даночно законодавство 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Анализа на постојната национална законска рамка за оданочување и 
нејзино усогласување со законодавството на ЕУ 
б) Извештај со препораки за подобрување на постојната национална 
законодавна рамка за оданочување 
в) Нацрт-измени (или нови закони) за законските прописи за 
оданочување и царина 
г) Број на работилници за спроведување на изменетите законски прописи 
организирани за МФ и за УЈП 
д) Број на усвоени законски прописи 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

 Изготвени извештаи со писмени препораки за подобрување на царинското и даночното  
законодавство 

 Изготвени нови законски акти и/или измени и дополнувања на постојната национална 
царинска и даночна регулатива (закони и подзаконски акти)  врз основа на важечката 
легислатива на ЕУ, со коресподентни табели 

 Изготвени алатки за методологија за царинското и даночното законодавство и политики  

 Спроведени обуки за најдобрите практики, во врска со ново воспоставените мерки во 
новото подготвено царинско и даночно законодавство (број на работилници и број на 
лица обучени) 

 Организирани и спроведени настани за подигнување на јавната свест 

 Реализирани студиски посети за размена на искуство и знаење во земји-членки на ЕУ 
(број на посети и број на лица учесници) 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУ
ВА 

кк/гг 

ЗАВРШУВ
А кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Усогласување на даночното и царинското законодавство со 
соодветното законодавство на ЕУ и најдобрите практики 

К1 2020 К1 2023 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

УЈП/ЦУ 

1.100.000 евра = 
67.650.000 МКД 

ЕУ - ИПА 2018 твининг 
проект - Подобрување 
на наплатата на 
приходи и даночната 
и царинската 
политика 

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Гап анализа на националното законодавство (закони, 
подзаконски акти и методологија) споредено со најновото 
законодавство на ЕУ и најдобрите практики во областа на: 
Царина, царинска тарифа, царински мерки за заштита на правата 
од интелектуална сопственост и друго законодавство во областа 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ  

 

Подготовка на извештаи со писмени препораки за подобрување 
на Царинскиот закон, Законот за царинската тарифа, Законот за 
царински мерки за заштита на правата од интелектуална 
сопственост и други соодветни законски акти 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ  
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Подготовка на извештаи за тековната рамка за суспендирање на 
автономни царински тарифи, поволен тарифен третман на стоки 
за крајна употреба, гаранции за царински долг и отпис на 
ненаплатени побарувања, царински такси, нивна усогласеност со 
најдобрите практики на ЕУ и препораки за нивна имплементација 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ  

 

Подготовка на нови законски акти и / или измени и дополнувања 
на постојната национална царинска регулатива (закони и 
подзаконски акти)  изготвени врз основа на важечката 
легислатива на ЕУ (на англиски и македонски јазик) 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ  

 

Подготовка на коресподентни табели за усогласеност за 
подготвеното законодавство, што покажува поврзаност помеѓу 
одредбите на законодавството на ЕУ и националното 
законодавство; 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ 

 

 

Подготовка на алатки  за методологија (упатства / прирачници / 
планови) засновани на ново подготвеното законодавство (и на 
англиски и на македонски јазик) 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ 

 

 

Обуки за најдобри практики, во врска со воспоставените мерки во 
ново подготвеното законодавство, во следниве области: Царина, 
царински тарифи, царински мерки за заштита на правата од 
интелектуална сопственост и други сродни закони; 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ 

 

 

Процена на влијанието на усогласувањето на цените на 
Царинската тарифа MFN со подготвената Заедничка надворешна 
тарифа на ЕУ; 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ 

 

 

Организација и спроведување на настани за подигнување на 
јавната свест за новиот царински закон; 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ 

 

 

Развој на методолошки алатки за управување и креирање 
царинска политика 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ 

 

 

Размена на знаења и вештини преку студиските посети на земја-
членка со релевантни вработени, фокусирани на усогласување 
на правната рамка со законодавството на ЕУ и најдобрите 
практики и стандардите на ЕУ, имплементација на методолошки 
алатки 

К1 2020 К4 2022 МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

ЦУ 

 

 

Гап анализа на националните законодавни одредби (закони, 

регулативи и методологија) во однос на најновото законодавство 

на ЕУ и најдобрите практики, во областа на: персонален данок на 

доход, данок на добивка, данок на додадена вредност, Управа за 

јавни приходи, даночна постапка (администрација без хартија) 

управување со долгови и друго законодавство 

K4 2020 K1 2023 

МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика  УЈП           / 
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Обуки за најдобрите практики, во врска со ново воспоставените 

мерки во новото подготвено законодавство, во следниве 

области: персонален данок на доход, данок на добивка, данок на 

додадена вредност, акцизни давачки, канцеларија за јавни 

приходи, даночна постапка (администрација без хартија и 

управување со данок на долгови) и друго поврзано 

законодавство (најмалку 10 обуки) 

K4 2020 K1 2023 

МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика 

УЈП / 

 

 

 

 

 

Организирани и спроведени настани за подигнување на јавната 

свест за новата даночна легислатива 
K4 2020 K1 2023 

МФ - Сектор за 

даночна и 

царинска 

политика 

УЈП         / 

 

Размена на знаења и вештини во текот на студиските посети на 
земјата-членка со релевантни вработени, фокусирани на 
усогласување на правната рамка со законодавството на ЕУ и 
најдобрите практики и стандардите на ЕУ, имплементација на 
методолошки алатки 

K4 2020 K1 2023 

МФ - Сектор за 

даночна и 

царинска 

политика  

 

УЈП / 

 

 

 

     ВКУПНО: 67.650.000 МКД 

      1.100.000 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 2: мобилизација на приходите 

МЕРКА 
П2М2: Подобрени даночни и царински услуги и постапки 

АКТИВНОСТ  
Активност 1 (П2М2А1): спроведување на проектните активности предвидени  во Програмата за модернизација на УЈП и Стратешкиот план на УЈП (вклучувајќи 
реструктурирање на работните процеси, нов даночен интегриран ИТ систем) 

 

РЕЗУЛТАТИ 
Нов софтвер 

Нов хардвер 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Воведување електронско поднесување „пресметка за сите ПДД на исплатени 
приходи (освен исплата на плата)“; 
б) Издавање предпополнета Годишна даночна пријава од страна на УЈП 
в) Подобрениуслуги на Контакт центарот и даночните шалтери; 
г) Реструктурирани работни процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем  
д) ХАРДВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем; 
ѓ) СОФТВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем; 
е) Обезбедена контрола на квалитет - техничка подршка за имплементација на 
новиот интегриран ИТ систем;  
ж) Систем за проценка на ризик – СПР за даночна контрола; 
з) Воспоставена нова ИТ систем сала; 
s) Изготвен Извештај за проценка на постојните методолошки алатки и 
аранжманите за спроведување во УЈП со препораки за подобрување; 
и) Испорачани нови / ажурирани методолошки алатки (вклучително извештаи за 
проценка, акциони планови, упатства, упатства, прирачници и постапки за 
контрола во согласност со процедурите и најдобрите практики на ЕУ); 
ј) Изработена Проценка на потребите за обука и изготвен и спроведен план за 
обука преку семинари / работилници / дискусии / тркалезни маси / конференции 
/ обука на работното место за даночните службеници за подобрување на 
административните капацитети на Управата за јавни приходи; 
к) План за контрола на квалитетот усогласен со Планот на проектот за 
имплементација на новиот ИТ систем, е-услуги и деловни процеси, Извештај за 
проценка на квалитетот и список на подготвени корективни мерки и извршени 
проверки на неговата имплементација; 
л) План за интеграција на податоците и формирање на складиште на податоци и 
план за користење на податоците за различни анализи. 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
 а) / 
б) / 
в) / 
г) имплементиран BMP софтвер и лиценци 
д) Отпочната тендерска постапка 
ѓ) потпишан договор за набавка 
е) потпишан договор за набавка 
ж)/ 
з) потпишан договор за набавка 
s) Изготвен Извештај за проценка на постојните методолошки алатки и 
аранжманите за спроведување во УЈП со препораки за подобрување; 
и) Испорачани нови / ажурирани методолошки алатки (вклучително извештаи за 
проценка, акциони планови, упатства, упатства, прирачници и постапки за 
контрола во согласност со процедурите и најдобрите практики на ЕУ); 
ј) Изработена Проценка на потребите за обука и изготвен и спроведен план за 
обука преку семинари / работилници / дискусии / тркалезни маси / конференции / 
обука на работното место за даночните службеници за подобрување на 
административните капацитети на Управата за јавни приходи 
к) План за контрола на квалитетот усогласен со Планот на проектот за 
имплементација на новиот ИТ систем, е-услуги и деловни процеси, Извештај за 
проценка на квалитетот и список на подготвени корективни мерки и извршени 
проверки на неговата имплементација; 
л) План за интеграција на податоците и воспоставување складиште на податоци и 
план за користење на податоците за различни анализи; 
(*) По завршувањето на Твининг работниот план, сите цели за ФГ 2020 во врска со 
Твининг проектот повторно ќе бидат преработени и редефинирани 
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АКТИВНОСТ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУ
ВА 

кк/гг 

ЗАВРШУВ
А кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Спроведување на проектните активности предвидени 
во Програмата за модернизација на УЈП и Стратешкиот 
план на УЈП  (вклучувајќи реструктурирање на 
работните процеси, нов даночен интегриран ИТ 
систем) 

K1 2016 K4 2022  

 

  

 
 

ПОД-АКТИВНОСТ 

   
 

  

Зајакнување на персоналот на УЈП и нови вработувања 

(100 нови вработувања и 100 нови прераспределувања) К1 2020 К4 2022 УЈП МФ / МИОА 
534.846 евра = 
33.000.000 
МКД 

Буџет на државата 

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 кои 

треба да бидат реинженирани 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) 

К1 2020 К4 2020 УЈП МФ/МИОА 

32.415 евра 
2.000.000 МКД ( *) 
 
 
 
 
 

Буџет на државата 
( *) ) Набавка на “BMP” 
софтвер и лиценци 
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Софтвер за новиот интегриран дaночен ИТ систем и 

техничка подршка за обезбедување на контрола на 

квалитет во текот на имплементацијата на софтверот 

К4 2020 К4 2022 УЈП ДЕУ/МФ 

 
 
 
 
 
 
 
2.820.000 евра (**) 
173.430.000 МКД 
(**) Вкупната 
вредност на 
софтверот и 
хардверот ќе 
зависи од 
анализата на 
пазарот која ја 
подготвува експерт 
од ДЕУ  

 
Буџет на државата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИПА 2018 договор за 
набавка 
 

Воспоставување на нова ИТ систем сала 

(Проектирање и проектантски надзор на ИТ систем сала, 

изведба и сертифицирање) 

К1 2020 К4 2022 УЈП / 
97.245 евра = 
6.000.000 МКД  
 

Буџет на државата 

Надградба на постојните ИТ подсистеми и опрема на УЈП, 

одржување лиценци итн. 

( Надградба на апликација  за матична евиденција и 

даночно книговодство 5.300.000 МКД, Надградба и 

одржување  на е-персонален данок 10.000.000 МКД,  

Надградба и одржување  на Е-Даноци 5,700,000 МКД,   

Апликација  за валидација и пресметки на даночни пријави  

14.000.000 МКД, Апликација  за спроведување на даночна 

постапка 14.000.000 МКД,   Специфицирање, изготвување, 

тестирање и  имплементација на софтвер за управување 

со долгови и постапки за наплата на долгови  5.000.000 

МКД,  Надградба и одржување на системот за игри на 

среќа – НИС 6.000.000 МКД, Надградба на ГПРС   

7.000.000 МКД 

К1 2020 К4 2022 УЈП / 
1.085.900 евра = 
67.000.000 МКД 

Буџет на државата 

Зајакнување на капацитетите на Управата за јавни 
приходи за спроведување на подобрено законодавство за 
даноци 

 
 
 

К1 2020 

 
 
 

 К1 2024  

    
 
 

УЈП 

МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика  
 

0*  
**средствата се 

вклучени во 
буџетот на 
активноста 

П2М1А1 

ИПА 2018 твининг проект 
- Подобрување на 
наплатата на приходи и 
даночната и царинската 
политика  
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Подобрување на капацитетите во областа на управување 
со даночен долг, наплата на даноците и утврдување на 
даноците, откривање на затајување данок со употреба на 
индиректни методи за проценка на непријавен приход, 
функцијата на внатрешна ревизија во системите за 
внатрешна контрола, професионални и етички стандарди 
за однесување на вработените, управувањето со човечки 
ресурси, јавните набавки, меѓународната размена на 
информации и во процесот на модернизација на 
даночната администрација 

 
 
 
 
 

К1 2020 

 
 
 
 
 

К1 2024 

 
 
 
 
 

               УЈП 
 
 

МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика  
 

0*  
*средствата се 

вклучени во 
буџетот на 
активноста 

П2М1А1 

ИПА 2018 твининг проект 
- Подобрување на 
наплатата на приходи и 
даночната и царинската 
политика 

Имплементација на обезбедување на квалитет за новиот 
ИТ систем, е-услуги и деловни процеси 

 
 
 

   К1 2020 

 
 
 

К1 2024 

 
 

УЈП 

МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика  
 

0  
*средствата се 

вклучени во 
буџетот на 
активноста 

П2М1А1 

ИПА 2018 твининг проект 
- Подобрување на 
наплатата на приходи и 
даночната и царинската 
политика  

Дизајниран Центар за складирање на податоци.  
 

К1 2020 

 
 

К1 2024 

 
 

УЈП 

МФ - Сектор за 
даночна и 
царинска 
политика  
 

0 * 
*средствата се 

вклучени во 
буџетот на 
активноста 

П2М1А1 

ИПА 2018 твининг проект 
- Подобрување на 
наплатата на приходи и 
даночната и царинската 
политика  

     ВКУПНО: 284.130.000 МКД 

      4.570.409 евра 

 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 2: мобилизација на приходите 

МЕРКА 

П2М2: подобрени даночни и царински услуги и постапки 

АКТИВНОСТ 

Активност 2 (П2М2А2): зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРСМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и навремената реакција и понатамошно 
поедноставување на постапките 

РЕЗУЛТАТИ 

Зајакнати оперативни капацитети на ЦУРСМ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

 Подготвени нови / ажурирани алатки на методологија 

 Организирани и спроведени настани за подигнување на јавната свест за царинските 
постапки (број на настани) 

 Подготвени и испорачани национални технички спецификации 

 Реализирани студиски посети за размена на искуство и знаење во земји-членки на 
ЕУ 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРСМ со 
цел зголемување на квалитетот на контролите и 
навремената реакција и понатамошно поедноставување 
на постапките 

K1 
2016 

K4 
2022 

 

 

0* 
*средствата се вклучени во 

буџетот на активноста 
П2М1А1 

ИПА 2018 твининг 
проект - Подобрување 

на наплатата на 
приходи и даночната и 
царинската политика  

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Подготовка на нови / ажурирани упатства, прирачници, 

планови и контролни процедури во согласност со 

процедурите и најдобрите работни практики во ЕУ (на 

англиски и македонски јазик) 

К1 
2020 

К4 
2022 

Царинска управа ДЕУ   

Организирање и спроведување на настани за 

подигнување на јавната свест за царинските постапки 

К1 
2020 

К4 
2022 

Царинска управа ДЕУ   

Подготовка на национални технички спецификации на 

потребните ИТ системи на ЕУ (на англиски јазик); 

К1 
2020 

К4 
2022 

Царинска управа ДЕУ   
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Размена на  знаења, преку студиски посети на земја-

членка со релевантни вработени, фокусирани на 

подобрени оперативни и административни капацитети 

на Царинската управа за извршување на новите правни 

акти и процедури за царина и акцизи, контрола и 

истраги, наплата на давачки и стратешко планирање, 

моделирање на деловните процеси, ИТ поддршка и 

борба против економскиот криминал (што треба да се 

утврди по договор со избраниотата земја членка). 

 

К1 
2020 

К4 
2022 

Царинска управа ДЕУ   

     ВКУПНО: 0  
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ПРИОРИТЕТ 

Приоритет 2: мобилизација на приходите 

МЕРКА 

П2М2: Подобрени даночни и царински услуги и постапки 

АКТИВНОСТ 

Активност 3 (П2М2А3): 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 

РЕЗУЛТАТИ 

Подобрени модели и методи на контрола од страна на ЦУРСМ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

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 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

 Изготвена проценка на потребите за обуки и подготвена програма за обука 

 Спроведени обуки за вработените во царината (број на обуки и број на вработени) 

 Реализирани студиски посети за размена на искуство и знаење во земји-членки на 
ЕУ 

 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШУ
ВА кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

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 

K1 2018 K4 2022 Царинска управа 

 

0* 
*средствата се вклучени 
во буџетот на активноста 

П2М1А1 

ИПА 2018 твининг 
проект - Подобрување 

на наплатата на 
приходи и даночната и 
царинската политика  

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Проценка на потребите за обука, изготвување и 

спроведување на програма за обука за вработените во 

царината вклучени во: извршување на новите правни 

акти и процедури за царина и акцизи, наплата на 

давачки, стратешко планирање, моделирање на 

деловни процеси, ИТ поддршка (вклучително и 

релевантни ИТ алатки), контрола и истраги и борба 

против економскиот криминал; 

 

К1 2020 K4 2022 Царинска управа ДЕУ   
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Размена на  знаења, преку студиски посети на земја-

членка со релевантни вработени, фокусирани на 

подобрени оперативни и административни капацитети 

на Царинската управа за извршување на новите правни 

акти и процедури за царина и акцизи, контрола и 

истраги, наплата на давачки и стратешко планирање, 

моделирање на деловните процеси, ИТ поддршка и 

борба против економскиот криминал (што треба да се 

утврди по договор со избраната земја членка). 

 

К1 2020 K4 2022 Царинска управа ДЕУ   

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 

Приоритет 2: мобилизација на приходите 

МЕРКА 

П2М2: Подобрени даночни и царински услуги и постапки 

АКТИВНОСТ 

Активност 4 (П2М2А4): Обезбедување опрема и алатки за спроведување на подобрените модели на контрола, олеснување на трговијата и подобрување на квалитетот на 
услугите 

РЕЗУЛТАТИ 
Нова опрема 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Подготовка на техничка спецификација 
б) Набавка на опрема 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
а) /  
б) Потпишан договор за набавка и испорачана опрема согласно техничката 
спецификација 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈ

А ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШ
УВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Обезбедување опрема и алатки за спроведување на 
подобрените модели на контрола, олеснување на 
трговијата и подобрување на квалитетот на услугите 

K1 2019 К4 2020 Царинска 
управа ДЕУ 

  

ПОД-АКТИВНОСТ       

Објава на тендер за набавка на опрема и избор на 

најповолна понуда 

К1 2020 К4 2020 Царинска 
управа 

ДЕУ 1.200.000 евра 
73.800.000 МКД 

ИПА 2018 договор за 
набавка 
 

     ВКУПНО: 1.200.000 евра 

      73.800.000 МКД 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 2: мобилизација на приходите 

МЕРКА 
П2M3: обезбедување стабилност на системите за УЈФ во случај на криза 

АКТИВНОСТ 
Активност 1 (П2М3А1): Обезбедување просторни услови за Центарот за опоравување од катастрофи и воспоставување Центар за опоравување од катастрофи за 
системот за УЈФ 

РЕЗУЛТАТИ 

 воспоставен и функционален Центар за опоравување од катастрофи 

ПОКАЗАТЕЛИ 
a) Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
а) Подготвена техничка спецификација 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУ
ВА 

кк/гг 

ЗАВРШУ
ВА кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи К4 2019 К4 2021 УЈП, Царинска 
управа и 

Државен завод за 
ревизија 

МВР 
Делегација на ЕУ  

(ДЕУ) 

1.500.000 евра= 
92.250.000 МКД 
  
178.282 евра=      
11,000,000 МКД 

ИПА 2018 договор за 
набавка 

 
Буџет на државата (УЈП) 

ПОД-АКТИВНОСТ 
 

   
 

  

Дефинирање на барањата на корисниците (техничка 
спецификација) за хардвер и софтвер за Центар за 
опоравување од катастрофи 

К4 2018 К4 2020 
УЈП/Царинска 

управа/ДЗР 
МВР 
ДЕУ 

 
 

 
 
 

Буџет на државата 

Објава на тендер за набавка на хардвер и софтвер и избор на 
најповолна понуда 

К1 2020 К4 2020 
УЈП/Царинска 
управа/ДЗР 

ДЕУ 

1.500.000 евра= 
92.250.000 МКД 
 
 

ИПА 2018 договор за 
набавка 

 
 

     ВКУПНО: 103.250.000 МКД 

      1.678.282 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

ПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2020 

Намалување на буџетскиот дефицит како % од претходната година 10% намалување 
 
 
 

Учество на прва линија буџетски корисници, што обезбедуваат сеопфатни информации 
за остварувањето и програмски показатели во рамки на  нивните годишни буџетски 
барања 

50% повеќе отколку во 2019 
 

% на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+1 година и проекциите во СБР за N 
година 
% на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+2 година и проекциите во СБР за N 
година 
 

до 9% 
 
до 12% 
 

Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава во согласност со 
ЕСС 2010 (ESA 2010) 

70% 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

МЕРКА 

П3M1: зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите 

АКТИВНОСТ 

Активност 1 (П3M1А1): спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање  

РЕЗУЛТАТИ 
Нацрт/Предлог методологија и насоки за новото програмско буџетирање 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) подобрување на методологијата и насоките за новото програмско буџетирање 
б) спроведени обуки за програмско буџетирање 
в) % на буџетски корисници кои ја применуваат новата класификација 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
• извршена анализа на програмската буџетска рамка (законскиот основ, 
методологија, структурата на програмското буџетирање) со презентација на 
добрите практики 
• извршена анализа на системот на програмските индикатори и нивна 
евалуација во согласност со добрите практики 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Спроведување на предложениот пристап на програмско 
буџетирање 

К2 
2020 

К4 2021  
 

  

ПОДАКТИВНОСТ       

Зајакнување на капацитетите на Министерство за 

финансии и на буџетските корисници за соодветно 

спроведување на буџетските програми 

К2 2020 К4 
2021 

МФ и буџетски 
корисници 

 44.390 евра = 2.730.000 МКД 
 
странска помош* 
*износот на потребни средства не 
може да се процени во моментов 

Буџет на државата 
 
 
Донатори 
 

Анализа на процесот, следење и контрола на 

програмското буџетирање: 

 анализа на програмската буџетска рамка (законскиот 

основ, методологија, структурата на програмското 

буџетирање) како и презентација на добрите практики 

 разгледување на системот на програмските индикатори и 

нивна евалуација во согласност со добрите практики 

2020 2021 МФ и буџетски 
корисници 

 80.000 евра = 4.920.000 МКД 
 
странска помош* 
* износот на потребни донаторски 
средства не може да се процени 
во моментов 

Буџет на државата 
 
Донатори 
 
Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола  

     ВКУПНО: 7.650.000 МКД 

      124.390 евра 
Појаснување: Овие две подактивности кои се во насока на спроведување на пристапот за програмско буџетирање ќе продолжат да се реализираат во 2020 година како дел од работата на Министерството за 

финансии во соработка со странски експерти како дел од новиот Закон за буџети. Генерално, овие активности ќе бидат дел од подготовката на подзаконските акти и друга пропратна документација, попрецизно 

при подготовка на Предлог/Нацрт Методолгијата и упатството/правилникот за програмско буџетирање. Во оваа фаза од исклучителна важност ќе биде вклученоста и соработката со буџетските корисници, 

како би се направила сеопфатна анализа на програмското буџетирање.Зајакнувањето на капацитетите на Министерство за финансии и на буџетските корисници за соодветно спроведување на буџетските 

програми, обуките, следењето и контролата на програмското буџетирање ќе се имплементира во периодот кога би имале воспоставена соодветна програмска класификација.Овој процес нераздвојно е поврзан со 

Новиот интегриран информатички систем. 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

МЕРКА 
П3M1: зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите 

АКТИВНОСТ 

Активност 2 (П3M1А2): Вршење Процена на управувањето со јавни инвестиции (во соработка со ММФ) 

РЕЗУЛТАТИ 
Извештај за ПУЈИ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
Спроведена  Процена на управувањето со јавни инвестиции ПИМА 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
ПИМА извештај доставен до националните власти 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУВА 
кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Вршење Процена на управувањето со јавни 
инвестиции (во соработка со ММФ и Светска банка) 

К4 2019 К2 2020 МФ/ буџетски 
корисници/ 

државни 
претпријатија 

 

140.000 евра = 
8.610.000 МКД 

EУ  
(експертиза на 
ММФ и Светска 

банка) 

ПОДАКТИВНОСТ       

Ангажирање на тимот за процена К4 2019 К1 2020 МФ     

Состаноци и соработка со сите релевантни институции К1 2020 К1 2020 МФ/  буџетски 
корисници/ 
државни 
претпријатија 

   

Обезбедување податоци и документи К1 2020 К1 2020 МФ/  буџетски 
корисници/ 
државни 
претпријатија 

   

Изработка на Извештај  К1 2020  К2 2020 МФ/буџетски 
корисници/ 
државни 
претпријатија/М
МФ и Светска 
банка 

   

     ВКУПНО: 8.610.000 МКД  

      140.000 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

МЕРКА 

П3M1: зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите 

АКТИВНОСТ 

Активност 3 (П3M1А3):подобрување на информациите за проектите вклучени во Буџетот 

РЕЗУЛТАТИ 
Акциски план за управување со јавни инвестиции 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Транспарентни информации за проектите вклучени во 
Буџетот 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
- Усвоен акциски план за подобрување со управувањето со јавните инвестиции 
- Формирана работна група за имплементација на Акцискиот план 
- Воспоставена нова организациона единица во Министерството за финансии за управување со 

јавни инвестиции 
- Спроведени обуки за управување со јавните инвестиции (број на обуки и број на обучени лица) 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУВА 
кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Подобрување на информациите за проектите 
вклучени во Буџетот 

К1 2020 К4 2024  
 

 Буџет на државата 
Донатори 

ПОДАКТИВНОСТ       

Анализа на препораките дадени во Извештајот К2 2020 К3 2020 МФ/ буџетски 
корисници/ 
државни 
претпријатија 

   

Подготовка на Акциски план за подобрување со 

управувањето со јавните инвестиции на краток и на 

среден рок и негово усвојување од страна на Владата 

К3 2020 К3 2020 МФ/ буџетски 
корисници/ 
државни 
претпријатија 

   

Формирање на работна група за имплементација на 

Акцискиот план за управување со јавни инвестиции 

К3 2020 К4 2020 МФ/ буџетски 
корисници/ 
државни 
претпријатија 
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Имплементација на Акцискиот план за управување со 

јавни инвестиции 

K3 2020 2024 МФ/ буџетски 
корисници/ 
државни 
претпријатија 

 0* 
*средствата се 

вклучени во 
буџетот на 
активноста 

П6М1А1 
 
 
странска помош* 
*износот на 
потребни 
донаторски 
средства не може 
да се процени во 
моментов 

Твининг проект од 
ИПА 2018 - 
Зајакнување на 
буџетското 
планирање, 
извршување и 
функциите на 
внатрешна контрола  
 
Донатори 
 

Воспоставување на нова организациона единица во 

Министерството за финансии за управување со јавни 

инвестиции и проценка на фискални ризици и 

импликации од реформи 

К1 2020 К4 2020 МФ  222.500 МКД = 
3.600 евра 

Буџет на државата 

Спроведување на обуки за зајакнување на капацитетите 

на Министерството за финансии и релевантните 

институции за управување со јавните инвестиции и 

проценка на фискални ризици и импликации од 

реформи 

K3 2020 Континуирано МФ/ буџетски 
корисници/ 
државни 
претпријатија 

 
 

0* 
*средствата се 
вклучени во 
буџетот на 
активноста 
П6М1А1 
 
 

странска помош* 
*износот на 
потребни 
донаторски 
средства не може 
да се процени во 
моментов 
 

Твининг проект од 
ИПА 2018 - 
Зајакнување на 
буџетското 
планирање, 
извршување и 
функциите на 
внатрешна контрола  
 
Донатори 
 
 
 

Спроведување на последователни мисии од страна на 

ММФ 

К3 2020 2024 МФ/ буџетски 
корисници/ 
државни 
претпријатија 

 странска помош* 
*износот на 
потребни 
донаторски 
средства не може 
да се процени во 
моментов 

ММФ 
Донатори 

     ВКУПНО: 222.500 МКД 

      3.600 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

МЕРКА 

П3M2: подобрување на среднорочното буџетско планирање 

АКТИВНОСТ 
Активност 1 (П3M2А1): воведување сеопфатна Среднорочна буџетска рамка (СБР) и поврзување на подготовката на ПЕР со неа 

РЕЗУЛТАТИ 
Подобрен документ за Фискална стратегија врз основа на подобрена Среднорочна буџетска рамка 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Воспоставена сеопфатна Среднорочна буџетска рамка (СБР) 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

Извршена анализа на опфатот на целокупната буџетска рамка, структурата на јавните финансии, 
вклучувајќи ја и среднорочната фискална стратегија, во контекст на Фискалната рамка на ЕУ 
(директивите на ЕУ) 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕНСКА РАМКА ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУВА 
кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Воведување сеопфатна Среднорочна буџетска рамка (СБР) и 
поврзување на подготовката на ПЕР со неа 

К2 2020 К4 2021 МФ  

   

ПОД-АКТИВНОСТИ 

      

Анализи на постојните податоци, документи, насоки и предлози: 

 

 Анализа на опфатот на целокупната буџетска рамка, 
структурата на јавните финансии, вклучувајќи ја и 
среднорочната фискална стратегија, во контекст на 
Фискалната рамка на ЕУ (директивите на ЕУ). 

 

2020 

 

МФ - Сектор за 
буџети и 
фондови и други 
надлежни 
сектори и 
буџетски 
корисници 

Странски 
експерти 

1.050.000 
МКД = 17.073 

евра 
 

0* 
*средствата 
се вклучени 
во буџетот на 
активноста 
П6М1А1 
 
 

Буџет на 
државата 

 
 

Твининг проект 
од ИПА 2018 - 
Зајакнување на 
буџетското 
планирање, 
извршување и 
функциите на 
внатрешна 
контрола  

 
Донатори 

 

     ВКУПНО: 1.050.000 МКД 

      17.073 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

МЕРКА 

П3M2: подобрување на среднорочното буџетско планирање 

АКТИВНОСТ 
Активност 2 (П3M2А2): зајакнување на алатките за буџетско проектирање (воведување на основното сценарио, нови иницијативи) 

РЕЗУЛТАТИ 
Воспоставени нови алатки за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Воспоставени нови алатки за основни проекции и утврдување на трошоците за 
нови политики 

 
ТАРГЕТ ФГ 2020 
Утврдена листа на подзаконски акти за зајакнување на алатките за буџетско 
проектирање кои треба да се изработат 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШУ
ВА кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Зајакнување на алатките за буџетско проектирање 
(воведување на основното сценарио, нови 
иницијативи) 

2020 К4 2021 МФ - Сектор за 
буџети и 
фондови 

 
  

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Изработка на Нацрт подзаконски акти во насока на 

зајакнување на алатките за буџетско проектирање 

*Кога ќе се изработи новиот закон за буџети, ќе бидат 

подготвени и подзаконските акти поврзани со законот, а 

кои се однесуваат на Зајакнување на алатките за буџетско 

проектирање  

  МФ - Сектор за 
буџети и 

фондови и други 
надлежни 
сектори 

Странски експерти 1.050.000 МКД = 17.073 
евра 

0* 
*средствата се вклучени 
во буџетот на активноста 
П6М1А1 

 
странска помош* 
*износот на потребни 
донаторски средства не 
може да се процени во 
моментов  

Буџет на државата 
 
Твининг проект од 
ИПА 2018 - 
Зајакнување на 
буџетското 
планирање, 
извршување и 
функциите на 
внатрешна контрола 
Донатори 

     ВКУПНО: 1.050.000 МКД 

      17.073 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

МЕРКА 

П3M2: подобрување на среднорочното буџетско планирање 

АКТИВНОСТ 
Активност 3 (П3M2А3): надградени капацитети на вработените во МФ и на буџетските корисници за новововедените алатки и процес на планирање 

РЕЗУЛТАТИ 
Воспоставени нови алатки за основни проекции  

ПОКАЗАТЕЛИ 
Градење капацитети на вработените во МФ и буџетските корисници/обуки за нови 
алатки за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики (број 
на организирани обуки и број на обучени лица) 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
Изготвен план за спроведување на обуки на вработените во МФ и на буџетските 
корисници за новововедените алатки и процес на планирање 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШУ
ВА кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Надградени капацитети на вработените во МФ и на 
буџетските корисници за новововедените алатки и 
процес на планирање 

К4 2020 К4 2021 МФ - Сектор за 
буџети и 
фондови 

Странски експерти    

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Обуки за новововедените алатки и процес на планирање 

К4 2020 К4 2021 МФ - Сектор за 
буџети и 
фондови 

Странски експерти 600.000 МКД = 9.756 
евра  

 

0* 
*средствата се 
вклучени во буџетот 
на активноста 
П6М1А1 

 
 

странска помош* 
*износот на потребни 
донаторски средства 

не може да се процени 
во моментов 

Буџет на државата 
 

Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола   
 

Донатори 
 

     ВКУПНО: 600.000 МКД  

       9.756 евра  
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

МЕРКА 

П3M3: ревидиран Закон за буџетите во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ 
 

АКТИВНОСТ 

Активност 1 (П3M3А1): подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите 

 

РЕЗУЛТАТИ 
Нов Закон за буџетите 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Подготвен нов Закон за буџетите 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
Усвоен нов Закон за буџетите 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШУ
ВА кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за 
буџетите 

К1 2017 K4 2020  
 

0  

ПОД-АКТИВНОСТ       

Подготовка на нов Закон за буџетите (нацрт) К1 2017 К4 2020 МФ 
 

 Билатерална помош од 
Обединето Кралство, 
преку Светска банка 

Усвојување нов Закон за буџетите 

 

K4 2020 K4 2020 Собрание  /  

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

МЕРКА 
П3M5: развиени капацитети за компилација на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава 

АКТИВНОСТ 
Активност 1 (П3M5A1):  зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности 

РЕЗУЛТАТИ  
Табели за прекумерен дефицит на секторот Држава 

ПОКАЗАТЕЛИ  

а) Број на лица вработени во релевантната област 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
Види таргет за П1M3А4 

  

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат 
товарот на спроведување на планираните активности  

2019 2021 Државен завод за 
статистика 

 

0* 
*средствата се 

вклучени во буџетот за 
активноста П1М3А4 

Буџет на државата (Согласно 
планот за вработувања на ДЗС) 

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Отпочнување на постапка за нови вработувања     К1          
2020 

  К4      
2021 

Државен завод за 
статистика  

  

     ВКУПНО: 0  
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

МЕРКА 
П3M5: развиени капацитети за компилација на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава 

АКТИВНОСТ 
Активност 2 (П3M5A2):  развивање методолошко знаење за подготовка на табелите за  прекумерен дефицит на секторот Држава 

РЕЗУЛТАТИ  
Табели за прекумерен дефицит на секторот Држава 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а) % на составени табели за прекумерен дефицит на сектор Држава  

ТАРГЕТ ФГ 2020 

50 

 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Развивање методолошко знаење за подготовка на 
табелите за  прекумерен дефицит на секторот Држава 

К1 
2019 

К4 2021 Државен завод за 
статистика 

 

0* 
*средствата се 

вклучени во буџетот за 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 Национална програма 
– договор за услуги 

 

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Тековно обучување на вработените преку обуки и мисии 

кои се спроведуваат во ДЗС  

 

К1 2020 К4 2021 Државен завод за 
статистика  

  

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 3: планирање и буџетирање 

МЕРКА 
П3M5: развиени капацитети за компилација на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава 

АКТИВНОСТ 
Активност 3 (П3M5A3):  подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава врз основа на методологија ЕСС 2010 (ESA 2010) 

РЕЗУЛТАТИ  
Табели за прекумерен дефицит на секторот Држава 

ПОКАЗАТЕЛИ  
а) % на целосност на методологијата за пресметка на табели за прекумерен 
дефицит на сектор Држава, во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
30 
 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШ
УВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот 
Држава врз основа на методологија ЕСС 2010 (ESA 2010) 
 

К1 2019 
 

 К4  2021 
 

Државен завод 
за статистика 

 

0* 
*средствата се 

вклучени во буџетот за 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 Национална 
програма – договор за 

услуги 
 

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот 
Држава 

 

 К1  2020 К4  2021 
 

Државен завод 
за статистика 

Министерство за 
финансии и Народна 
банка на РСМ 

  

Подготовка на прашалници во врска со табели за 
прекумерен дефицит на секторот Држава  

К1  2020 
 

К4 2021 
 

Државен завод 
за статистика 

Министерство за 
финансии и Народна 
банка на РСМ 

  

Конзистентност помеѓу ЕСС 2010 трансмисионите табели 
и табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава 
 

К1  2020 
 

К4 2021 
 

Државен завод 
за статистика 

Министерство за 
финансии и Народна 
банка на РСМ 

  

Подобрување на методолошки документ (EDP Inventory) 
 

К1 2020 
 

К4 2021 
 

Државен завод 
за статистика 

Министерство за 
финансии и Народна 
банка на РСМ 

  

Подготовка на Меморандум за соработка за владината 
финансиска статистика 
 

К1 2020 К4 2021 Државен завод 
за статистика 

Министерство за 
финансии и Народна 
банка на РСМ 

  

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

ПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2020 

Воведување нови модули (IFMIS) / 
 
 

% на буџетски корисници електронски поврзани со новиот ИТ систем / 

Степен на усогласеност на ЗЈН со законодавството на ЕУ и Директивите / 

Просечен број на понудувачи по постапка за јавни набавки 3 

Процент на прва линија буџетски корисници ревидирани од ДЗР со утврдени нерегуларности за 
неусогласеност со прописите за јавни набавки 

Извештаи на ДЗР  

Сооднос на решени и примени жалби Најмалку 90% решени предмети  

Степен на користење модерни техники и методи за јавни набавки (е-пазар за набавки од мала 
вредност  и е-каталози) 

0 
 

Процент на жалби одбиени од ДКЖЈН 30% 

Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за е-жалби (+ нагорен тренд) 90% 

% на достапни макроекономски показатели усогласени со ЕУ 45% 
 

% на подготвени показатели 10% 
 

% на статистички процеси опфатени со реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички 
податоци 

15% 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 
П4М1: спроведување нов информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ) 

АКТИВНОСТ 

Активност 1 (П4M1А1): Развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ) 

РЕЗУЛТАТИ 
Нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)  

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Имплементиран нов интегриран информатички систем за управување со 
финансии (ИИСУФ)  

ТАРГЕТ ФГ 2020 
а) Објавeна јавна набавка за ИИСУФ 
б) спроведена евалуација и избор на најповолен понудувач 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИ

ЈА ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ПОЧНУВ
А 

кк/гг 

ЗАВРШ
УВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Развој на нов интегриран информатички систем за 
управување со финансии (ИИСУФ) 
 

К4 2018 К1 2024 МФ НБРСМ (Народна 
банка), КИБС (банки), 
УЈП; Царинска управа, 
социјални фондови, 
буџетски корисници 

  
 

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

 
 

 

Подготовка на тендерско досие за јавна набавка врз 
основа на изготвена функционална и техничка 
спецификација за новиот ИИСУФ   

К1 2020 К1 2021 МФ  133.500 МКД = 2.170 
евра 

Буџет на државата 
 

Спроведување и реализација на јавна набавка за новиот 
ИИСУФ   

К1  
20 21 

К2 2021 МФ  133.500 МКД = 2.170 
евра 

Буџет на државата 

     ВКУПНО: 267.000 МКД 

      4.340 евра 

 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на буџетот 

МЕРКА 

П4М2: зајакнување на контролата врз обврските 

АКТИВНОСТ 

Активност 1(П4M2А1): Објавување на квартални збирни извештаи од евидентираните податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и 
евидентирање на обврски 

РЕЗУЛТАТИ 
Квартални збирни извештаи од евидентираните податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски 

ПОКАЗАТЕЛИ 
(%) Број на субјекти кои пријавуваат обврски согласно Законот/вкупен број на 
субјекти задолжени да пријавуваат обврски 

 
ТАРГЕТ ФГ 2020 
90 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ПОЧНУВ
А 

кк/гг 

ЗАВРШУ
ВА кк/гг 

БУЏЕТ ИЗВОР 

Објавување на квартални збирни извештаи од 
евидентираните податоци за пријавени обврски 
согласно Законот за пријавување и евидентирање на 
обврски 

К3 2018 континуир
ано 

квартално 

МФ Буџетски 
корисници и други 
институции 
дефинирани во 
Законот за 
пријавување и 
евидентирање на 
обврски 

500.000 МКД = 8.130 
евра 

Буџет на државата 

ПОД-АКТИВНОСТ    
 

  

Подготовка на збирни квартални извештаи од 

евидентираните податоци за пријавени обврски согласно 

Законот за пријавување и евидентирање на обврски  

К3 2018 континуир
ано 
квартално 

МФ Буџетски 
корисници и други 
институции 
дефинирани во 
Законот за 
пријавување и 
евидентирање на 
обврски  

500.000 МКД = 8.130 
евра 

Буџет на државата 
 

     ВКУПНО: 500.000 МКД 

      8.130 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4М3:зајакнување на управувањето со долг 

АКТИВНОСТ 
Активност 2 (П4М3А2): подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ 

РЕЗУЛТАТИ 
Стратегија за управување со долг 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Подготовка на Стратегија за управување со долг 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

Усвоена Стратегија за управување со долг 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 
 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВ

А 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА 
 

ИЗВОР 

Подготовка на Стратегија за управување со долг како 
посебен документ 

К1 
2020 

К4 
2020 

МФ    

ПОД-АКТИВНОСТ 
 

   
 

  

Градење капацитети/обуки – континуирана активност К1 
2020 

 К4 2020 МФ нема 129.000 МКД= 2.100 евра 
 

246.000 МКД = 4.000 евра 
 

Буџет на државата  
 
Трошоците на експертите 
од СБ ќе бидат покриени од 
страна на СБ во рамките на 
Програмата за државен 
долг и управување со 
ризици-  ГДРМ 

Подготовка на Стратегија за управување со долг како 
посебен документ 

К2 
2020 

К4 
2020 

МФ нема 119.000 МКД=1.930 евра 
 

Буџет на државата 

Донесување на Стратегија за управување со долг како 
посебен документ 

К3 
2020 

К4 
2020 

Влада МФ   

     ВКУПНО: 494.000 МКД 

      8.030 евра 

 

 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 
ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4М3:зајакнување на управувањето со долг 

АКТИВНОСТ 

Активност 4 (П4М3А4): зајакнување на човечките капацитети 

РЕЗУЛТАТИ 
Зајакнат човечки капацитет за управување со долг 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Број на нововработен персонал 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
2 нови вработувања  
 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВРШ
УВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Зајакнување на капацитетите за планирање на 
управувањето со долг  

K4 
2017 

K1 2020 МФ 
 

  

ПОДАКТИВНОСТ    
 

  

Оглас за вработување К1 2020 К1 2020 
 
МФ 
 

  
600.000 МКД =  9.756 евра  
 
 

 

 

Буџет на државата 

     ВКУПНО: 600.000 МКД 

      9.756 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4М3:зајакнување на управувањето со долг 

АКТИВНОСТ 
Активност 5 (П4М3А5): подобрување на рамката на среднорочната Стратегија за управување со долг и координација со анализата за одржливост на долгот 

РЕЗУЛТАТИ 
Стратегија за управување со долг 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Подобрување на Стратегијата за управување со долг со АОД и алатки за ССУД 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 
 

ЗАПОЧ
НУВА 

кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА 
 

ИЗВОР 

Подобрување на рамката на среднорочната Стратегија за 
управување со долг и координација со анализата за 
одржливост на долгот 

К1 
2019 

К2 
2021 

МФ 
 

  

ПОД-АКТИВНОСТ 
 

   
 

  

Утврдување на одговорности во рамки на Министерството за 
финансии за подготовка на анализа за одржливост на долгот 

К1 
2020 

К4 
2020 

МФ    

Градење на капацитети  - Мисија на Светска банка во рамки на 
Програмата за државен долг и управување со ризици 

К3 
2020 

К2 
2021 

МФ Светска 
банка 

75.000 МКД=1220 евра 
 

492.000 МКД = 8.000 евра 
 

Буџет на државата  
 
Трошоците на 
експертите од СБ ќе 
бидат покриени од 
Програмата за 
државен долг и 
управување со 
ризици 

     ВКУПНО: 567.000 МКД 

      9.220 евра 

 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4М3: зајакнување на управувањето со долг 

АКТИВНОСТ 
Активност 6 (П4М3А6): подобрување на софтверската поддршка за процесот на управување со долг

1
 

РЕЗУЛТАТИ 
Оперативен модул за е-долг во рамките на идниот ИИСУФ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
Развиен и оперативен модул за е-долг 

 

ТАРГЕТ ФГ 2020* 
*види таргет за П4М1А1 - Развој на нов интегриран информатички систем за 
управување со финансии (ИИСУФ) 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 
 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВ

А 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА 
 

ИЗВОР 

Подобрување на софтверската поддршка за процесот на 
управување со долг 

К1 2020 2024 МФ 

 

0* 
*средствата се вклучени во 

буџетот за активноста 
П4М1А1 - Развој на нов 

ИИСУФ 

 

     ВКУПНО: 0 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Оваа активност ќе биде реализирана во рамките на активноста П4М1А1 - Развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ) 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4М3: зајакнување на управувањето со долг 

АКТИВНОСТ 
Активност 7 (П4М3А7): зајакнување на управувањето со странска помош

2
 

РЕЗУЛТАТИ 
  Подобрена функционалност на ФАМА (Апликација за управувањето со странска помош) 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Овозможена испорака на бараните податоци од ФАМА кон е-долг     

ТАРГЕТ ФГ 2020 
 
Надградена апликација ФАМА  

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 
 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВ

А 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА 
 

ИЗВОР 

Зајакнување на управувањето со странска помош К1 
2020 

К4 
2020 

МФ   
 

  

ПОД-АКТИВНОСТ 
 

   
 

  

Подготовка, спроведување и реализација на јавна набавка за 
одржување на ФАМА, во чии рамки ќе се имплементира 
подобрувањето на функционалноста. 

К1 
2020 

К2 
2020 

  80.000 МКД = 
1.300 Евра 

*средствата се обезбедени 
во рамките на редовното 
годишно одржување на 
ФАМА 

Буџет на државата 

     ВКУПНО: 80.000 МКД  

      1.300 евра 

 

 

 

                                                 
2
 Во рамките на идниот ИИСУФ, се планира развој на модул за управување со јавни инвестиции, чиј интегриран дел треба да биде и ФАМА. Оваа активност ќе биде 

реализирана во рамките на активноста П4М1А1 - Развој на нов ИИСУФ. 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4М3:зајакнување на управувањето со долг 

АКТИВНОСТ 
Активност 8 (П4М3А8): Зајакнување на процесот на изготвување проекции на паричните текови и зголемување на хоризонтот на проекциите 

РЕЗУЛТАТИ 
Зајакнат/подобрен процес на планирање на ликвидноста и проектирање на паричните текови 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Процедура за активно управување со ликвидноста 

 ТАРГЕТ ФГ 2020 

Подготвена процедура за активно управување со ликвидноста 
 
 

АКТИВНОСТ 

 

 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА 

 

ИЗВОР 

Зајакнување на процесот на изготвување проекции на 
паричните текови и зголемување на хоризонтот на проекциите 
 
 

К2  
2020 

K4 
2020 

MФ УЈП, ЦУ, 
НБРСМ, ФЗО, 

Фонд за ПИОМ, 
АВРСМ 

 

517.500 МКД = 8.415 евра 
 

Буџет на државата 

ПОД-АКТИВНОСТ 

      

Развој на работен процес за активно управување со ликвидноста K2 
2020 

K4 
2020 

МФ 

   

     

ВКУПНО: 517.500 МКД 

      8.415 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки 

АКТИВНОСТ 

Активност 1 (П4М4А1): преиспитување (ревидирање) на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки 

РЕЗУЛТАТИ 
Нов Закон за јавни набавкии и нови вработени кои работат на јавните набавкиво БЈН и ДКЖЈН 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Изменети надлежности на релевантните институции за јавни набавки во 
согласност со анализата според Извештајот на ППРУ (SIGMA) 
б) Број на нововработен персонал  

ТАРГЕТ ФГ 2020 
a) 13 нови вработувањаво БЈН   
б) 1 ново вработување во ДКЖЈН 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРН
А 

ИНСТИТУЦ
ИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУ
ВА 

кк/гг 

ЗАВРШУ
ВА кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

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

К3 2017 К4 2020  
 

  

ПОД-АКТИВНОСТ       

Зајакнување на капацитетите во Бирото за јавни набавки  К4 2018 К4 2020 МФ БЈН  6.338.424 MKД 
103,064 ЕУР 

Буџет на државата 

Зајакнување на капацитетите во Државната комисија за 
жалби по јавни набавки  

К4 2018 К3 2020 МФ ДКЖЈН  445.824 МКД =7.250 евра Буџет на државата 

     ВКУПНО: 6.784.248 МКД 

       110.314 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки 

АКТИВНОСТ 

Активност 3 (П4М4А3): институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита 

РЕЗУЛТАТИ 
Јасни насоки лесни за користење и инструкции, стандардни документи и други алатки достапни на ДО и лицата за јавни набавки 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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) 
б) Број на обучени лица за јавни набавки годишно 
в) Процент на одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки 
обжалени пред Управниот суд и процент на поништени одлуки на ДКЖЈН 
 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
 

 а) Реализирани одредници од компонента III од ИПА 2018 Твининг проектот -
Зајакнување на буџетското планирање, извршување и                                                                      
функциите на внатрешна контрола 

 
в) 10% -одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки оптужени пред 
Управниот суд. 
30% - поништени одлуки на ДКЖЈН од страна на Управниот суд, од опужените 
постапки. 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШУ
ВА кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

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

К2 2018 К4 2021  
 

  

ПОД-АКТИВНОСТ       

 
Анализа на мандатот и одговорностите на институциите 
вклучени во системот за јавни набавки 
 
 

 

К4 2020 К1 2021 БЈН МФ 0* 
*средствата се вклучени 
во буџетот на активноста 
П6М1А1 

Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола 

 
Анализа на системот за едукација на Биро за јавни 
набавки 

 

К4 2020 К1 2021 БЈН МФ 0* 
*средствата се вклучени 
во буџетот на активноста 
П6М1А1 

Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола 
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Анализа на состојбата, потребите и можностите за 
користење на централизирани набавки 

 

К1  2021 К2 2021 БЈН МФ 0* 
*средствата се вклучени 
во буџетот на активноста 
П6М1А1 
 

Твининг проект од ИПА 
2018 Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола 

     ВКУПНО: 0 

       

 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

 

МЕРКА 

П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки 
 

АКТИВНОСТ 

Активност 4 (П4М4А4) : воведување систем за е-жалби 

РЕЗУЛТАТИ 
Нов Закон за јавни набавки 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Процент на жалби поднесени електронски преку  Системот за е-жалби (+ 
нагорен тренд) 
б) Воведување нови модули на ЕСЈН 
в) Нов Закон за јавни набавки и подзаконски акти 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
а) Изработена тендерска документација  
б) Започнат развој на софтвер за воведување на систем на е-жалби во ДКЖЈН 
 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Воведување систем за е-жалби 
 

К2 2017 K2 2021    
 

  

ПОД-АКТИВНОСТ       

Подготовка на тендерска документација, започнат развој на 
софтвер за воведување на е-жалби во Државната комисија за 
жалби по јавни набавки и имплементација на софтверот 

К1 2019 К2 2021 ДКЖЈН БЈН 0* 
*средствата се вклучени 
во буџетот на активноста 

П4М4А8 
 

ЕУ- ИПА 2018 договор за 
услуги 

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки 
 

АКТИВНОСТ 

Активност 8 (П4М4А8)  е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози 

РЕЗУЛТАТИ 
Нов Закон за јавни набавки 
Нови алатки за јавни набавки:е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Број на препораки за спроведување на новите алатки за јавни набавки:е-пазар за 

набавки од мала вредност и е-каталози 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
а) Подготвена тендерска документација 
б) Започнат развој на софтвер за е-пазар за набавки од мала вредност и е-
каталози  

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРН
А 

ИНСТИТУЦ
ИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВРШ
УВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози К1 
2018 

К2 2021  
 

  

ПОД-АКТИВНОСТ       

Изработка на софтвер за е-пазар за набавки од мала 

вредност и е-каталози   

К1 2019 К2 2021 БЈН  300.000 евра 
=18.450.000 МКД 

ЕУ - ИПА 2018 договор за 
услуги 

     ВКУПНО: 18.450.000 МКД 

      300.000 евра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M5: ефективен систем за ЈПП и концесии 

АКТИВНОСТ 

Активност 1 (П4М5А1): воспоставување/надградување/унифицирање и објавување регистар за ЈПП 

РЕЗУЛТАТИ 
Изменет Закон за концесии и јавно-приватно партнерство 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Сеопфатни, навремени и веродостојни податоци за склучени договори за 
воспоставување јавно-приватно партнерство 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
Усвоени измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство  

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВРШУ
ВА кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Воспоставување/надградување/унифицирање и објавување 

регистар за ЈПП 

К2 2020 К4 2021 Министерство за 
економија (ME) 

   

ПОДАКТИВНОСТ       

- Нацрт верзија на измена на Законот за концесии и јавно 

приватно партнерство во насока на усогласување со 

законодавството на ЕУ и воспоставување единствен систем 

за доделување договори за воспоставување јавно-приватно 

партнерство, односно Единствен електронски систем за јавно 

приватно партнерство 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) 

К2 
2020 

К3  
2020 

МЕ 
 

Меѓуресорска 
Работна група  
составена од 
претставници на 
МЕ, МФ, МТВ, МК, 
МЖСПП, МЗШВ, 
МОН, МЗ, СЕП, 
Кабинет на 
вицепремиерот за 
економски 
прашања 

3.600 евра = 221.000 
МКД 
 
 
740.000 УСД = 
41.440.000 МКД 

Буџет на државата 
 
 
 
Техничка помош од 
Светска банка 

Изготвување на Предлог на Законот за изменување и 

дополнување на Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство 

К3 
2020 

К4 
2020 

МЕ Меѓуресорска 
Работна група   

4.800 евра = 295.000 
МКД 

Буџет на државата 
 
Техничка помош од 
Светска банка 

Подготовка на подзаконските акти К4 
2020 

К2 2021 МЕ Меѓуресорска 
Работна група   

странска помош* 
*износот на потребни 
донаторски средства не 
може да се процени во 
моментов 

Техничка помош од 
странски донатори 
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Подготовка на нацрт-спецификација за 

надградување/воспоставување единствен електронски 

систем за јавно-приватно партнерство 

К4 
2020 

К3  
2021 

МЕ 
 

БЈН 1.800 евра = 111.000 
МКД 
 
странска помош* 
*износот на потребни 
донаторски средства не 
може да се процени во 
моментов 

Буџет на државата 
 
 
Техничка и 
финансиска помош од 
странски донатори 

Спроведување на целокупната постапка за усвојување на на 

Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии 

и јавно приватно партнерство од страна на Собранието  

К4 
2020 

К1 
2021 

МЕ Меѓуресорска 
Работна група   

7.200 евра = 443.000 
МКД 

Буџет на државата 
 
 
 

    ВКУПНО: 42.510.000 МКД 

     691.000 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M5: ефективен систем за ЈПП и концесии 

АКТИВНОСТ 

Активност 3 (П4М5А3): усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ 

РЕЗУЛТАТИ 
Изменет Закон за концесии и јавно-приватно партнерство 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ 

ТАРГЕТ ФГ 2020  
Усвоени измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство 
Спроведени обуки за ЈПП (број на обуки и број на обучени лица) 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Усогласување на законодавството со соодветното 

законодавство на ЕУ 

К1 2020 К1 2021 МЕ и МФ    

ПОДАКТИВНОСТ       

Изготвување на Нацрт закон за изменување и дополнување 

на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство со цел 

транспонирање на Директивата 2014/23/ЕУза доделување на 

договори за концесија 

К2 
2020 

К3 
2020 

МЕ и МФ Меѓуресорска 
Работна група  
составена од 
претставници на 
МЕ, МФ, МТВ, МК, 
МЖСПП, МЗШВ, 
МОН, МЗ, СЕП, 
Кабинет на 
вицепремиерот за 
економски прашања 

0* 
*средствата се 
обезбедени во рамките 
на буџетот на 
активноста П4М5А1 

Буџет на државата 
 
 
Техничка помош од 
Светска банка 

Изготвување на Предлог на закон за изменување и 

дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно 

партнерство  

К3 
2020 

К4 
2020 

МЕ и МФ Меѓуресорска 
Работна група   

0* 
*средствата се 
обезбедени во рамките 
на буџетот на 
активноста П4М5А1 

Буџет на државата 
 
 
 
Техничка помош од 
Светска банка 
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Спроведување на целокупната постапка за усвојување на на 

Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии 

и јавно приватно партнерство од страна на Собранието  

К4 
2020 

К1 
2021 

МЕ и МФ Меѓуресорска 
Работна група   

0* 
*средствата се 
обезбедени во рамките 
на буџетот на 
активноста П4М5А1 

Буџет на државата 
 
 
 

Обуки за ЈПП на централно и локално ниво К1 
2020 

К1 
2021 

МЕ Јавна 
администрација на 
централно и 
локално ниво 

0* 
*средствата се 
обезбедени во рамките 
на буџетот на 
активноста П4М5А1 

Светска банка 

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики 

АКТИВНОСТ 

Активност 1 : (П4М6А1)  зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности 

РЕЗУЛТАТИ 

 сметки на општа влада на квартална основа 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а)  број на лица вработени во релевантната област 

 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

 

Види таргет за П1M3А4 

АКТИВНОСТ 
 

 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот 

на спроведување на планираните активности 

К1 2020 К4 2021 Државен завод 
за статистика 

 0* 
*средствата се 

обезбедени во буџетот 
на активноста П1М3А4 

Буџет на ДЗС (Согласно 
планот за вработувања) 

ПОД-АКТИВНОСТ       

Отпочнување на постапка за нови вработувања 

 

К1 2020 К4 2021 ДЗС    

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики 

АКТИВНОСТ 

Активност 2 : (П4М6А2)  процена на достапноста и квалитетот на податоците потребни за подготвување владина финансиска статистика на квартална основа 

РЕЗУЛТАТИ 

 сметки на општа влада на квартална основа 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а)  % на достапни податоци за подготовка на владина финансиска статистика на 

квартална основа 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

а) 60% 

 

АКТИВНОСТ 
 

 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРН
А 

ИНСТИТУЦ
ИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Процена на достапноста и квалитетот на податоците потребни 

за подготвување владина финансиска статистика на квартална 

основа 

К1 
2019 

К4 
2021 

Државен 
завод за 
статистика 

 0 
*средствата се 
обезбедени во 
рамките на буџетот на 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 Национална 
програма – договор за 

услуги 
 

ПОД-АКТИВНОСТ       

Анализа на достапните извори на податоци за подготвување 

владина финансиска статистика на квартална основа 

- Фискални податоци за приходи и расходи од Министерство 

за финансии за централна и локална влада и фондови за 

социјално осигурување 

- Проценки врз основа на годишните податоци од 

Централниот регистар за рекласифицираните 

институционални единици 

- Проценки за методолошки и концептуални прилагодувања 

во согласност со методологијата на Европскиот систем на 

сметки 2010 

К1 2020 
 

К4 2021 
 

Државен 
завод за 
статистика 
 

   

Подготовка на Меморандум за соработка за владината 

финансиска статистика 

 

К1 2020 К4 2021 Државен 
завод за 
статистика 

Министерство за 
финансии и Народна 
банка на Република 
Северна Македонија 

  

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики 

АКТИВНОСТ 

Активност 3 : (П4М6А3)  развивање капацитет за спроведување методологија за пресметка на сметките на општа влада 

РЕЗУЛТАТИ 

 сметки на општа влада на квартална основа 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а)  Број на обучен персонал 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

а) 3 лица обучени 

 

АКТИВНОСТ 
 

 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРН
А 

ИНСТИТУЦ
ИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Развивање капацитет за спроведување методологија за 

пресметка на сметките на општа влада 

К1 2019 К4 2021 Државен 
завод за 
статистика 

 0 
*средствата се 
обезбедени во 
рамките на буџетот на 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 Национална 
програма – договор за 

услуги 
 

ПОД-АКТИВНОСТ       

Тековно обучување на вработените преку обуки и мисии кои се 

спроведуваат во ДЗС 

 

К1 2020 К4 2021 Државен 
завод за 
статистика 

   

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики 

АКТИВНОСТ 

Активност 4: (П4М6А4)  сеопфатно, навремено и веродостојно известување за сметките на општа влада на квартална основа 

РЕЗУЛТАТИ 

 сметки на општа влада на квартална основа 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а)  % на изработени сметки на општа влада на квартална основа 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

а) 60% 

АКТИВНОСТ 
 

 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШ
УВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Сеопфатно, навремено и веродостојно известување за 

сметките на општа влада на квартална основа 

К1 2020 К4 2021 Државен завод 
за статистика 

 0 
*средствата се 
обезбедени во рамките 
на буџетот на 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 
Национална програма  
 

ПОД-АКТИВНОСТ       

Подготовка на табела 801 (согласно ЕСС 2010 Трансмисионата 

програма) и табела 25 

К1 2020 
 

К4 2021     

Постигнување на конзистентност со табела 2, табела 9 и НТЛ 

(Националната листа на даноци), табела 25 и ЕДП 

нотификационите табели 

 

К1  2020 К4  2021     

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики 

АКТИВНОСТ 

Активност 5: (П4М6А5)  пресметка на сметките на општа влада на квартална основа 

РЕЗУЛТАТИ 

 сметки на општа влада на квартална основа 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а)  % на изработени сметки на општа влада на квартална основа 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

а) 60% 

АКТИВНОСТ 
 

 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШУВ
А кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Пресметка на сметките на општа влада на квартална основа К1 2020 К4 2021 Државен завод 
за статистика 

Министерство за 
финансии 

0 
*средствата се 
обезбедени во рамките 
на буџетот на 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 
Национална 

програма – договор 
за услуги 

 

ПОД-АКТИВНОСТ       

Обработка на фискалните податоци за сектор држава на 

квартална основа 

К1 2020 
 

К4  2021 
 

    

Подготовка на коресподентна табела помеѓу националната и 

ЕСС 2010 методологијата (“bridge” табела) 

К1 2020 
 

К4 2021 
 

    

Подготовка на кварталната нефинансиска сметка за сектор 

држава на експериментална основа 

К1 2020 
 

К4  2021 
 

    

Анализа на квалитетот на добиените податоци 

 

К1 2020 
 

К4 2021 
 

    

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики 

АКТИВНОСТ 

Активност 6(П4М6А6):  сметките на општа влада на квартална основа да им бидат достапни на корисниците 

РЕЗУЛТАТИ 

 сметки на општа влада на квартална основа 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а)  Подготвеност на табелите за трансмисија 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

а) / 

 

АКТИВНОСТ 
 

 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРН
А 

ИНСТИТУЦ
ИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Сметките на општа влада на квартална основа да им бидат 

достапни на корисниците 

К1 2020 К4 2021 Државен 
завод за 
статистика 

 0 
*средствата се 
обезбедени во 
рамките на буџетот на 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 Национална 
програма - договор за 

услуги 
 

ПОД-АКТИВНОСТ       

Проценка на можност по валидирање на податоците истите да 

бидат објавени на интернет страната на ДЗС 

К1 2020 К4 2021 ДЗС    

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M7: зајакнување на услугите во областа на статистиката 

АКТИВНОСТ 

Активност 3: (П4М7А3) зајакнат капацитет за користење стандардни ИТ алатки за обработка на податоците од истражување 

РЕЗУЛТАТИ 

 нов софтвер 

 нов хардвер 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а) Број на нови ИТ алатки кои се усвоени и спроведени за обработка на податоци 

 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

а) 12 нови алатки 

 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Зајакнат капацитет за користење стандардни ИТ алатки за 

обработка на податоците од истражување 

К1 
2019 

К4 2021 Државен завод 
за статистика 

 0 
*средствата се 
обезбедени во 

рамките на буџетот на 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 Национална 
програма – договор за 

услуги 
 

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M7: зајакнување на услугите во областа на статистиката 

АКТИВНОСТ 

Активност 4: (П4М7А4) техничка помош за дефинирање на деловните услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци 

РЕЗУЛТАТИ 

 нов софтвер 

 нов хардвер 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а) Деловни услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за 

креирање статистички податоци, дефинирани за тендерска постапка 

 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

а) Документ со опис подготвен за тендерска постапка 

 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРН
А 

ИНСТИТУЦ
ИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Техничка помош за дефинирање на деловните услови за 

различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање 

статистички податоци 

К1 
2019 

К4 2020 Државен 
завод за 
статистика 

 0 
*средствата се 
обезбедени во 
рамките на буџетот на 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 Национална 
програма –договор за 

услуги 
 

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M7: зајакнување на услугите во областа на статистиката 

АКТИВНОСТ 

Активност 5: (П4М7А5) ангажирање надворешни соработници за развивање, одржување и поддршка на софтвер за ИТ системот 

РЕЗУЛТАТИ 

 нов софтвер 

 нов хардвер 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а) % на развиени и тестирани модули за системот 

 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

Дизајн на ИТ системот 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈ

А 
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВ

А 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Ангажирање надворешни соработници за развивање, 

одржување и поддршка на софтвер за ИТ системот 

К3 
2019 
 
 

К4 
2021 

Државен 
завод за 
статистика 

 0* 

*средствата се 
обезбедени во 
рамките на буџетот на 
активноста П1M3А1 

ИПА 2017 Национална 
програма –договор за 

услуги 
 

     ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 4: извршување на Буџетот 

МЕРКА 

П4M7: зајакнување на услугите во областа на статистиката 

АКТИВНОСТ 

Активност 7: (П4М7А7) надградба на ИТ инфраструктурата (хардвер и софтвер) и ставање во употреба, одржување и поддршка на новиот ИТ систем 

РЕЗУЛТАТИ 

 нов софтвер 

 нов хардвер 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Ставање во употреба на новиот ИТ систем 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

Инсталирана опрема во ДЗС до средина на март 2020 

АКТИВНОСТ 
 

 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧ
НУВА 
кк/гг 

ЗАВР
ШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Надградба на ИТ инфраструктурата (хардвер и софтвер) и 

ставање во употреба, одржување и поддршка на новиот ИТ 

систем 

 

*(во рамки на договорoт за услуги од ИПА 2017 ќе се 

подготви техничка спецификација за набавката) 

К4 2019 
 

 

К3 2020 Државен завод за 
статистика 

 159.000 Евра = 
9.779.000 МКД 

ИПА 2017 Национална 
програма – договор за 

набавка 
 

     ВКУПНО: 9.779.000 МКД 

      159.000 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 5: транспарентно владино известување 

ПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2020 

Повисоко рангирање според Индексот на отворен буџет 

 

≥40 од 100 

Објавен Граѓански буџет Објавен Граѓански буџет 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 5: транспарентно владино известување 

МЕРКА 

П5M1: зголемена транспарентност преку владино известување 

АКТИВНОСТ 

Активност 1 (П5М1А1): Објавување на дополнителни податоци на веб страната на Министерство за финансии 

РЕЗУЛТАТИ 
Извештаи, дополнителни податоци на веб страната на Министерство за финансии 

Подобрен веб пристап до податоци со кои располага Министерството за финансии 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Објавени нови фискални информации 
Нова организациона структура на податоци што се 
публикуваат и подобрен кориснички интерфејс 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
Објавени нови податоци 
Креирана и поставена нова веб страна на Министерство за финансии 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУ
ВА 

кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Објавување на дополнителни податоци на веб 
страната на Министерство за финансии 

К1 2018 К4 2021  
 

  

ПОДАКТИВНОСТ       

Изработка и објава на дополнителни податоци  2017 Континуирано 
во текот на 
Програмата 

МФ Буџетски 
корисници 

60.000 МКД 
1.000 EUR 

Буџет на државата 

Креирање и пуштање во употреба на нова веб 
страна на МФ 

 

K1 2020 K3 2020 МФ  
179.000 МКД 
2.900 EUR 

Буџет на државата 

     ВКУПНО: 239.000 МКД 

      3.900 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 5: транспарентно владино известување 

МЕРКА 

П5M1: зголемена транспарентност преку владино известување 

АКТИВНОСТ 

Активност 2 (П5М1А2): Креирање на портали за зголемена фискална транспарентност 

РЕЗУЛТАТИ 
Граѓански буџет 
Зголемена достапност на податоци од Трезорот на МФ 
Зголемена транспарентност на ЕЛС и јавниот долг 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Објавување Граѓански буџет 
Објавување на податоци од трезорот на МФ (отворени финансии) 
Достапни податоци за ЕЛС 
Достапни податоци за јавен долг 

ТАРГЕТ ФГ2020 
Објавен Граѓански буџет 
Објавени податоци од трезорот на МФ  
Објавени податоци (аналитика и трансакции) за ЕЛС во отворени финансии 
Објавени податоци за јавен долг во отворени финансии 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ИЗВОР 

Креирање на портали за зголемена фискална 
транспарентност 

K1 2020 K2 2020 МФ 
 

717.600 МКД =11.600 евра Буџет на државата  

ПОДАКТИВНОСТ       

Објавување на Граѓански буџет 2017  континуирано МФ  495.600 МКД = 8.000 евра Буџет на државата 

Веб алатка за реализација на капиталните расходи по 

буџетски корисник 

K4 2019 континуирано МФ  / / 

Зголемување на опфатот на податоци за ЕЛС на 

порталот Отворени финансии  

К1 2020  К2 2020 МФ  222.000 МКД = 3.600 евра  
 

Буџет на државата 

Зголемување на опфатот на податоци за јавниот долг 

на порталот Отворени финансии  

К1 2020 К2 2020 МФ  

      717.600 МКД 

      11.600 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 6: внатрешна контрола 

ПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2020 

% на спроведени препораки од внатрешната ревизија  72% 

% на покриеност со внатрешна ревизија заснована на процена на ризик на централната и на локалната 
власт  

73% 

Број на буџетски корисници што го применуваат децентрализираниот систем за управување со јавни 
средства 

27% 

Позитивно мислење на внатрешната ревизија за информациите за успешност, доставено од институции на 
централната и на локалната власт за нивните програми (% на покриеност) 

10% 

% на ревидирани програми на годишно ниво 5% 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 6: внатрешна контрола 

МЕРКА 

П6М1: зајакнати законски прописи за ЈВФК (ФУК и ВР) и методолошка рамка 

АКТИВНОСТ 

Активност 1(П6М1А1): подготовка на нова легислатива за ЈВФК 

РЕЗУЛТАТИ 
а) Нов Закон за ЈВФК 

б) Нови правилници за финансиско управување и контрола (ФУК) 

в) Нови правилници за внатрешна ревизија (ВР) 

г) Нов Прирачник за ФУК 

д) Нов Прирачник за ВР 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Нов Закон за ЈВФК 
б) Нови правилници за ФУК 
в) Нови правилници за ВР 
г) Нов Прирачник за ФУК 
д) Нов Прирачник за ВР 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
а) Подготвен и усвоен Закон за ЈВФК 
б) Подготвени правилници за ФУК 
в) Подготвени правилници за ВР 
 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ  

ЗАПОЧНУВ
А 

кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

БУЏЕТ ИЗВОР 

 Подготовка на нова легислатива за ЈВФК К1 2018 К4 2021  

 

1.250.000 евра 
MKД 76.875.000 

Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола  

ПОДАКТИВНОСТ    
 

  

Јавна дискусија за Нацрт- закон за ЈВФК К3 2020 К3 2020 МФ-Централна 
единица за 
хармонизација 
(ЦЕХ) 

Други засегнати 
страни 
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Подготовка на конечен Нацрт-закон за ЈВФК и 

доставување до Владата за негово усвојување 

K4 2020 K4 2020 МФ - ЦЕХ Секретаријат за 
законодавство, 
Влада на РСМ 

 Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола  

Усвојување на Законот за ЈВФК од Собранието на 

РСМ 

K1 2021 K1 2021 МФ - ЦЕХ Влада, 
Парламент 

  

Подготoвка и усвојување правилници за ФУК K2 2021 K2 2021 МФ - ЦЕХ Секретаријат за 
законодавство 

 Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола  

Подготoвка и усвојување правилници за ВР K2  2021 K2 2021 МФ - ЦЕХ Секретаријат за 
законодавство 

 Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола  

      76.875.000 МКД 

      1.250.000 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 6: внатрешна контрола 

МЕРКА 
П6М1: зајакнати законски прописи за ЈВФК (ФУК и ВР) и методолошка рамка 

АКТИВНОСТ 
Активност 2 (П6М1А2): промовирање на концептот на системот за јавна внатрешна контрола на раководителите на субјекти на централно и на локално ниво 

РЕЗУЛТАТИ 
Подигнување на свеста на раководителите на субјектите на централно и локално ниво за потребата одподобрување на системот за ЈВФК 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) број на промовирани институции 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
2 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈ

А 
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ  

ЗАПОЧНУВ
А 

кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

БУЏЕТ ИЗВОР 

Промовирање на концептот на системот за јавна 
внатрешна контрола на раководителите на субјекти 
на централно и на локално ниво 

К1 2019 К4 2021  
 

  
 

ПОДАКТИВНОСТ    
 

  

Избор и промовирање „државни институции“ во 
спроведувањето на системот за внатрешна финансиска 
контрола; 

К2 2020 К4 2020 МФ Избрани институции  0* 
*средствата се 
обезбедени во 
буџетот на 
активноста П6М1А1 

Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и 
функциите на 
внатрешна контрола 

Создавање мрежа на институции за размена на 
искуства. 

К2 2020 К4 2020 МФ Институции од јавен 
сектор  

0* 
*средствата се 
обезбедени во 
буџетот на 
активноста П6М1А1 

Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и 
функциите на 
внатрешна контрола 

    ВКУПНО: 

 

0 

       



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 6: внатрешна контрола 

МЕРКА 
П6М2: зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на централно и на локално ниво 

АКТИВНОСТ 
Активност 1 (П6М2А1): воспоставување систем за континуирана обука и обука на работно место 

РЕЗУЛТАТИ 
Воспоставена Школа за јавни финансии 
Усвоени правилници за континуирани обуки за ФУК и за ВР 
Усвоен Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори 
Обуки 

ПОКАЗАТЕЛИ 
а) Воспоставена Школа за  јавни финансии 
б) Усвојување  правилници за континуирана  обука  за  ФУК и за ВР 
в) Усвојување Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори 
г) Организирани обуки и испити 

ТАРГЕТ ФГ 2020 
а) / 
б) Подготвени правилници за континуирана обука за ФУК и ВР 
в) Подготвен Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни 
ревизори 

г) / 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ  

ЗАПОЧН
УВА 
кк/гг 

ЗАВРШУВ
А 

кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Воспоставување систем за континуирана обука и обука на 
работно место 

K2 2019 K4 2021 МФ 
 

  

ПОДАКТИВНОСТ       

Вршење на проценка со препораки за начинот на организација 
на Школата за јавни финансии  

К2 2020 К4 2020 МФ   0* 
*средствата се 
обезбедени во 
буџетот на 
активноста 
П6М1А1 

Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола 

Подготовка и усвојување на правилници за континуирана обука 
за ФУК и ВР 

К2 2021 К4 2021 МФ Секретаријат за 
законодавство  

0* 
*средствата се 
обезбедени во 
буџетот на 
активноста 
П6М1А1 

Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола 
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Подготовка и усвојување на Правилник за обука и испит за 
сертификација на внатрешни ревизори 

К2 2021 К4 2021 МФ Секретаријат за 
законодавство  

0* 
*средствата се 
обезбедени во 
буџетот на 
активноста 
П6М1А1 

Твининг проект од ИПА 
2018 - Зајакнување на 
буџетското планирање, 
извршување и функциите 
на внатрешна контрола 

    ВКУПНО: 0  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 6: внатрешна контрола 

МЕРКА 

П6М2: зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на централно и на локално ниво 

АКТИВНОСТ 

Активност 2 (П6М2А2): воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК  

РЕЗУЛТАТИ 

Воспоставен систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а) Зајакнати човечки капацитети на ЦЕХ за супервизија 

б) Обучување на персоналот 

в) Спроведени супервизии на Одделенијата за ВР и за ФУК 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

а) Задачи за супервизија доделени на постојниот персонал на ЦЕХ 

б) Спроведено обучување на персоналот на ЦЕХ кој ќе извршува супервизорски задачи 

в) Спроведена  супервизија  во одделенијата за ФУК и ВР 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ  

ЗАПОЧНУ
ВА 

кк/гг 

ЗАВРШУВ
А 

кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР 
и за ФУК  

K1 2018 K4 2021  
 

  

ПОД-АКТИВНОСТ       

Подготовка и усвојување на измени на Правилниците за 

организација и работа и за систематизација на работните 

места на МФ заради доделување на нови супервизорски 

задачи на постојниот персонал на ЦЕХ 

K1 2020 K3 2020 МФ    

Обучување на персоналот 

 

К3 2020 К4 2020 МФ  0* 
*средствата се 
обезбедени во 
буџетот на 
активноста 
П6М1А1 

Твининг проект од 
ИПА 2018 - 
Зајакнување на 
буџетското 
планирање, 
извршување и 
функциите на 
внатрешна контрола 

Обезбедување квалитет преку спроведување супервизија на 

одделенијата за ФУК и за ВР 

К4 2020 К4 2021 МФ - ЦЕХ    

    ВКУПНО: 0 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор 

ПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2020 

% на препораки од надворешна ревизија кои водат кон 
преземање корективни мерки 

76,6%
3 

 

% на покриеност со ревизија на вкупните јавни расходи 50% 

Број на ревизии на успешност 

 

7 

Број на ревизорски извештаи за кои расправал 

Парламентот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
Извор: Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР за 2019 година. 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор 

МЕРКА 

П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)  

АКТИВНОСТ 

Активност 1 (П7М1А1): развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР 

РЕЗУЛТАТИ 

Извештај за процена на подобрувањето на подготвениот процес на ревизија 

Упатства за предлагање ревизии за годишната програма, изменети во врска со процесот на стратешко планирање ревизии 

Подготвен Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 година 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а) Извештај за процена на подобрувањето на процесот на ревизија согласно МСВРИ 

(ISSAI)  

б) Процесот на стратешко планирање ревизии во согласност со приоритетите на ДЗР и 

расположливите ресурси 

в) Вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизии 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

а) Упатство за стратешко и годишно планирање на ревизиите  

б) Стратешки план за ревизии за периодот 2021 – 2023 година 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА  
 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

 
ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУВА 
кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

 
ИЗВОР 

 

Развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР K4 2017 K4 2020  
 

  

ПОДАКТИВНОСТ    
 

  

Изготвување на Упатство за стратешко и годишно планирање K2 2019 K2 2020 ДЗР 
 

6.000 евра = 
369.000 МКД 

Буџет на државата 

Изготвување на Стратешки план за ревизија за периодот 2021 – 
2023 

K3 2020 K4 2020 ДЗР 

 

6.000 евра = 
369.000 МКД 

Буџет на државата 

     ВКУПНО: 738.000 МКД 

      12.000 евра 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор 

МЕРКА 

П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)  

АКТИВНОСТ 

Активност 2 (П7М1А2): процена на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите, во 

согласност со релевантната законска рамка 

РЕЗУЛТАТИ 

Подготвен извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на 

човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

-  Подготвено твининг фише за нов твининг проект 

- Подготвена Стратегија за управување со човечки ресурси, со акциски план 

за имплементација 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОР
НА 

ИНСТИТУЦ
ИЈА 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУВА 
кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Процена на институционалниот капацитет и капацитетот на 
човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок 
квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната 
законска рамка 

K4 2017 K4 2020  

 

  

ПОДАКТИВНОСТ    
 

  

Подготовка на твининг фише за нов твининг проект, со 

разработување на активности за подготовка на Стратегија за 

развој на ДЗР за период од пет години 

К1 2020 К2 2020 ДЗР  3.000 евра 
=184.500 МКД 

Буџет на државата 

Подготовка на Стратегија за управување со човечки ресурси, 

со акциски план за имплементација  

К1 2020 К2 2020 ДЗР  3.000 евра 
=184.500 МКД 

Буџет на државата 

     ВКУПНО: 369.000 МКД 

      6.000 евра 
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ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор 

МЕРКА 

П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)  

АКТИВНОСТ 

Активност 3 (П7М1А3): зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност 

РЕЗУЛТАТИ 

Објавени ревизорски извештаи за ревизии на успешност 

ПОКАЗАТЕЛИ 

a) Обука на вработени во ДЗР за ревизија на успешност и ревизија на средства од ЕУ  

б) Вршење пилот ревизии на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, кариерниот 

развој на дипломците, јавни набавки 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

 

Подготвено твининг фише за нов твининг проект 

 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУГИ 

ЗАСЕГНАТИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУВА 
кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност K4 2017 K4 2020  
 

  

ПОДАКТИВНОСТ    
 

  

Подготовка на твининг фише за нов твининг проект, со 

разработување на активности кои се однесуваат на 

подобрување на процесот на ревизија на успешност, согласно 

препораките содржани во извештаите изготвени во рамки на 

спроведениот Твининг Проект „Понатамошно зајакнување на 

капацитетите и ефикасноста на Државниот завод за ревизија 

за вршење на надворешна ревизија“ MK 13 IPA FI 01 17 R 

К1 2020 К2 2020 ДЗР Не 3.000 евра 
=184.500 МКД 

Буџет на државата 

     ВКУПНО: 184.500 МКД 

      3.000 евра 



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор 

МЕРКА 

П7М2: зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието  

АКТИВНОСТ 

Активност 2: (П7М2А2): спроведување процена на потребите за обука (ППО) и претставување План за обука за пратениците 

РЕЗУЛТАТИ 

Подготвен извештај за процена на потребите за обука на собраниската администрација и на пратениците 

Разработен План за обука на пратениците 

ПОКАЗАТЕЛИ 

а) Извештај за процена на потребите за обука на собраниската администрација и на 

пратениците за процена на ревизорските извештаи 

б) Разработен План за обука на пратениците 

ТАРГЕТ ФГ 2020 

 

Подготвено твининг фише за нов твининг проект 

 

АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

ОДГОВОРН
А 

ИНСТИТУЦ
ИЈА 

ДРУГИ 
ЗАСЕГНАТИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ 

ЗАПОЧНУВА 
кк/гг 

ЗАВРШУВА 
кк/гг 

ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОР 

Спроведување процена на потребите за обука (ППО) и 
претставување План за обука за пратениците 

K1 2019 K4 2020  
 

  

ПОДАКТИВНОСТ    
 

  

Подготовка на твининг фише за нов твининг проект, со 
разработување на активности содржани во Извештајот за 
процена на потребите за обука (ППО) на пратениците, изготвен 
во рамки на спроведениот Твининг Проект „Понатамошно 
зајакнување на капацитетите и ефикасноста на Државниот 
завод за ревизија за вршење на надворешна ревизија“ MK 13 
IPA FI 01 17 R 

K1 2020 K2 2020 ДЗР Собрание 3.000 евра=184.500 
МКД 

Буџет на државата  

     ВКУПНО: 184.500 МКД 

      3.000 евра 
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Табела 1 – Буџет за Акциски план 2020  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Износ на средства 

Буџет на државата Донаторски средства Вкупно 

МКД ЕВРА МКД ЕВРА МКД ЕВРА 

      

1: подобрена фискална 
рамка 

 
2.469.360 40.156 38.038.000 618.500 40.507.360 658.656 

2: мобилизација на 
приходите 

119.000.000 
1.928.688 407.130.000 6.620.000 526.130.000 8.548.688 

3: планирање и буџетирање 10.572.500 171.892 8.610.000 140.000 19.182.500 311.892 

4: извршување на Буџетот 10.141.748 164.905 70.407.000 1.145.000 80.548.748 1.309.905 

5: транспарентно владино 
известување 

956.600 
15.500 / / 956.600 15.500 

6: внатрешна контрола / / 76.875.000 1.250.000 76.875.000 1.250.000 

7: надворешна контрола и 
парламентарен надзор 

1.476.000 
24.000 / / 

1.476.000 24.000 

ВКУПНО 144.616.208 2.345.141 601.060.000 9.773.500 745.676.208 12.118.641 


