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ВОВЕД
Главната цел на Министерството за финансии е преку успешно управување со јавните финансии да се постигне повисок економски раст и
подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните на Република Северна Македонија, како и да креира и спроведува транспарентен и кредибилен
систем кој ќе стимулира фер и одржлив економски раст во Република Северна Македонија.
Специфичностите на Министерството за финансии се тесно врзани со подготовката на стратешките документи како: Фискална стратегија со која се
дефинира среднорочната фискална и макроекономска политика и стратегијата за управување со јавен долг, подготовка на Буџетот на Република
Северна Македонија, Програмата на економски реформи и Програмата за управување со јавните финансии, со која се дефинираат реформите во
областа на јавните финансии, во функција на подобрување на ефикасноста и ефективноста на јавните финансии. Истовремено, Министерството за
финансии во рамките на своите надлежности, обезбедува контрола и надзор врз финансиското и наменското користење на средствата доделени од
Европската Унија и го координира исполнувањето на обврските кои произлегуваат од НПАА програмата и другите стратешки документи за
европска интеграција.
Во Министерството за финансии се воспоставени главните структури за децентрализирано / индиректно управување со средствата од ЕУ-ИПА
(Надлежен координатор за акредитација за ИПА 1, Националниот координатор за авторизација и Програмскиот службеник за авторизација (ИПА
1)/раководител на оперативната структура), кои што ја преземаат крајната одговорност за ефикасно и ефективно финансиско управување со
средствата од претпристапните фондови од ЕУ–ИПА, согласно овластувањата кои произлегуваат од договорите склучени помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и Европската комисија.Исто така, воспоставено е Одделение за борба против неправилности и измами на ЕУ
средствата-АФКОС во рамките на Секторот за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствасо
цел ефективна и ефикасна заштита на финансиските интереси на ЕУ и националните финансиски интереси преку подобрување на законската,
институционалната и оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите и измамите при имплементацијата на ЕУ
фондовите.
Специфичностите на Министерството за финансии произлегуваат и од законските овластувања во делот на јавните набавки, јавната внатрешна
финансиска контрола како и активности во борбата против организираниот криминал, корупцијата, спречување на перењето пари и финансирање на
тероризам.
Министерството го координира и надгледува спроведувањето на политиките во работата на: Царинската управа, Управата за јавни приходи,
Управата за финансиско разузнавање, Управата за финансиска полиција, Бирото за јавни набавки и Државниот девизен инспекторат, како органи со
својство на правно лице, како и на Управата за имотно-правни работи, како органи во состав на Министерството за финансии.
Министерството за финансии во рамките на своите законски надлежности превзема мерки и активности кои придонесуваат за реализација
на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година преку следните утврдени приоритети:
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 Обезбедување на стабилна економија и повисок економски раст;
 Одговорно управување со јавните финансии;
 Обезбедување на долгорочна фискална рамнотежа;
 Спроведување на даночна и царинска политика во функција на поддршка на граѓаните и економските субјекти;
 Пазарно ориентиран, стабилен и конкурентен финансиски сектор;
 Висок квалитет на услугите кон сите заинтересирани страни;
 Одржување на високо ниво на мотивација на вработените преку обезбедување на континуиран професионален развој;
 Континуирано подобрување на системот за управување со квалитет и целосно исполнување на барањата на меѓународниот стандард ISO
9001:2015;
 Зајакнување на капацитетите за целосно приближување и преземање на правото на ЕУ, јакнење на административните капацитети и
координативните структури за преговори со ЕУ и користење на претпристапните фондови на ЕУ, поддржано преку донатори и Буџетот на
Република Северна Македонија и
 Силна поддршка на борбата против организираниот криминал, корупцијата и перењето пари, со создавање на појаки структури во функција на
владеењето на правото;
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2. ПЛАН ЗА РАБОТА
А. Програми и потпрограми од стратешкиот план на органот на државната управа
ПРОГРАМА: Администрација
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:Полноправно членство на Република Северна Македонија во НАТО, успешно
водење на пристапните преговори со Европската Унија и одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупција.
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа:Административна и информатичка поддршка на
Министерството за непречено функционирање, редовно сервисирање на обврските, подобрување на системот за управување со квалитет,
зајакнување на јавната внатрешна финансиска контрола, спроведување на внатрешна ревизија, како и спроведување на финансиска инспекција и
зајакнување на финансиската дисциплина со цел зајакнување на контролата во трошењето на јавните средства од страна на субјектите од јавниот
сектор и корисници на јавни средства или гаранции,заштита на финансиските интереси на Европската Унија, како и следење на реализација на
наплатата на побарувањата.
Цел на програмата:Непречено функционирање на Министерството, редовно сервисирање на обврските, подобрување на системот за управување со
квалитет, зајакнување на јавната внатрешна финансиска контрола и спроведување на внатрешна ревизија во Министерството, спроведување на
финансиска инспекција кај субјектите од јавниот сектор, подобрување на законската, институционалната и оперативната рамка во превенцијата,
откривањето и борбата против неправилностите и измамите при имплементацијата на ЕУ фондовите, како и следење на реализација на наплатата на
побарувања.
Показатели за успешност:Зајакнат систем за јавна внатрешна финансиска контрола, извршени ревизии согласно годишните планови за внатрешна
ревизија во Министерството за финансии, извршени финансиски инспекции над трошењето на јавните средства кај субјектите од јавниот сектор,
применети ефективни и сразмерни мерки за спречување, откривање и навремено постапување со сите утврдени случаи на неправилности при
користењето на фондовите од Европска Унија, остварениприходи во Буџетот на Република Северна Македонија и на посебните сметки од
Компензациските фондови, реализација на Планот за јавни набавки и на системот за управување со квалитет, редовно сервисирање на обврските и
изработка на предлог буџетот на Министерството, како и редовно одржување на ИКТ инфраструктура.
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ПОТПРОГРАМА:Администрација
Цел на потпрограмата: Непречено функционирање на Министерството, редовно сервисирање на обврските, подобрување на системот за управување со
квалитет, зајакнување на јавната внатрешна финансиска контрола и спроведување на внатрешна ревизија во Министерството, спроведување на финансиска
инспекција кај субјектите од јавниот сектор, подобрување на законската, институционалната и оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата
против неправилностите и измамите при имплементацијата на ЕУ фондовите, континуиран развој и одржување на ИКТ инфраструктура и одржување и ИТ
поддршка на апликативните решенија, имплементација на ISO 27002: 2013 стандард/код за најдобра практика за управување со безбедноста на
информациитекако и следење на реализација на наплатата на побарувања.
Показател за успешност:: спроведени ревизии, извршени финансиски Појдовна основа:
инспекции, реализиран План за јавни набавки,процент на реализација на
Акцискиот план за имплементација на Националната стратегија за борба
против измама за заштита на финансиските интереси на Европската
Унија во Република Северна Македонија 2019– 2022, континуирана
функционалност на ИКТ инфраструктурата и континуитет на бизнис
процесите,изработен Предлог буџет на Министерството.

Планиран резултат: Зајакнат систем за јавна
внатрешна финансиска контрола, извршени ревизии
согласно годишните планови за внатрешна ревизија
во Министерството за финансии, извршени
финансиски инспекции над трошењето на јавните
средства кај субјектите од јавниот сектор,
применети ефективни и сразмерни мерки за
спречување, откривање и навремено постапување со
сите утврдени случаи на неправилности при
користењето на фондовите од Европска Унија,
остварениприходи во Буџетот на Република Северна
Македонија
и
на
посебните
сметки
од
Компензациските фондови, реализација на Планот
за јавни набавки и на системот за управување со
квалитет, редовно сервисирање на обврските и
изработка на предлог буџетот на Министерството,
како и континуирана функционалност на ИКТ
инфраструктура.

Временска рамка за спроведување
Мерки

Активности
Спроведување на инспекција над
трошењето на јавните средства од
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Квартал 1
X

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Финансиски
средства
Обезбедени со
буџетска

Организациски
облик/лице
Сектор за финансиска
инспекција во јавниот
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страна на субјектите од јавниот
сектор

Спроведување на надзор на
навременото исполнување на
паричните обврски од страна на
субјектите од јавниот сектор

Подготовка на Акцискиот план за
2020-2021 имплемнтација на
Национална стратегија за заштита
на финансиските интереси на ЕУ
Спроведување на Акцискиот план
за имплемнтација на Национална
стратегија за заштита на
финансиските интереси на ЕУ

Спроведување на внатрешна
ревизија во Министерството за
финансии, во органот во состав
на министерството без својство
на правно лице, како и во
Управата за финансиско
разузнавање, Управата за
финансиска полиција и Бирото за
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X

X

X

X

X

X

програма 1.10.1. сектор и координација
на борба против
измама на ЕУ
средствата/ Фатмир
Адеми

X

Сектор за финансиска
инспекција во јавниот
Обезбедени со
сектор и координација
буџетска
на борба против
програма 1.10.1. измама на ЕУ
средствата/ Фатмир
Адеми

X

Сектор за финансиска
инспекција во јавниот
Обезбедени со
сектор и координација
буџетска
на борба против
програма 1.10.1. измама на ЕУ
средствата/ Фатмир
Адеми

X

X

X

X

Сектор за финансиска
инспекција во јавниот
Обезбедени со
сектор и координација
буџетска
на борба против
програма 1.10.1. измама на ЕУ
средствата/ Фатмир
Адеми

X

X

X

X

Сектор за внатрешна
Обезбедени со
ревизија
буџетска
програма 1.10.1. Виктор Ѓорчев
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јавни набавки, согласно
плановите за внатрешна ревизија.
Следењенапочитувањетонаодред
битенадоговорите,придржувањен
аотплататанаутврденитеануитите
тиодстрананадолжниците.
Поднесувањенаопоменивослучајн
анепридржувањенаодредбитеоддо
говорите.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Даниела Атанасовска,
Обезбедени со
буџетска
Виолета Петрескапрограма 1.10.1. Тодоровска

Х

Даниела Атанасовска,
Обезбедени со
Виолета Петрескабуџетска
програма 1.10.1. Тодоровска

Активирањенаинструменти/
поднесување на барања за
поведување на судска постапка за
наплата на побарувања.

Х

Х

Х

Х

Даниела Атанасовска,
Обезбедени со
Виолета Петрескабуџетска
Тодоровска
програма 1.10.1.

СоработкасоДржавниотправобран
ителзапреземањенамеркизаиници
рањенановипостапки,ефикаснозав
ршувањенаповеденитепостапкиип
реземањенамеркизареализацијана
правосилнииизвршниакти и
мерки за преземање на имот
стекнат во стечајни постапки.

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
Даниела Атанасовска,
буџетска
Виолета Петрескапрограма 1.10.1. Тодоровска

Х

Даниела Атанасовска,
Обезбедени со
Виолета Петрескабуџетска
Тодоровска
програма 1.10.1.

Х

Даниела Атанасовска,
Обезбедени со
Виолета Петрескабуџетска
програма 1.10.1. Тодоровска

Х

Даниела Атанасовска,
Обезбедени со
Виолета Петрескабуџетска
програма 1.10.1. Тодоровска

Обезбедувањенакомплетнаадмин
истративнотехничкаподдршказаследењена
наплатата на побарувањата.
Анализаипроценканапобарувањат
акоиодразнипричининеможатдасе
наплатат,дасеотпишат.
Поднесувањенапредлогзаотпишу
вањенаненаплатливитепобарувањ
а.
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Ажурирањенапортфолиотособри
шењенаотпишанитепобарувањаип
отврдувањенареалнатасостојбасоа
ктивнитепобарувања.

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
Даниела Атанасовска,
буџетска
Виолета Петрескапрограма 1.10.1. Тодоровска

Утврдување на фактичка состојба
на побарувањата со сегментирање
на портфолиото на побарувања
кои се книжат вонбилансно,
побарувања за кои се поведени
извршни и судски постапки,
побарувања кои подлежат на
Законот за стечај и ликвидација
на побарувања од должници кои
редовно работат.

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
Даниела Атанасовска,
буџетска
Виолета Петрескапрограма 1.10.1. Тодоровска

Изработканапописнапобарувањаи
обврски

Х

Х

Х

Х

Следење и наплата на
побарувањата произлезени од
портфолиото на поранешната
Агенција за развој и инвестиции.

Х

Х

Х

Х

Управување со стекнат имот од
наплата на побарувања.
Евидентирање на стекнат имот од
наплата на побарувањата во
катастарската евиденција и
предлагање начин за располагање
со имотот.
Реализација на Годишен план за
јавни набавки
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
Даниела Атанасовска,
буџетска
Виолета Петрескапрограма 1.10.1. Тодоровска
Даниела Атанасовска,
Обезбедени со
Виолета Петрескабуџетска
Тодоровска
програма 1.10.1.
Даниела Атанасовска,
Обезбедени со
Виолета Петрескабуџетска
програма 1.10.1. Тодоровска
Даниела Атанасовска,
Виолета
ПетрескаОбезбедени со
Тодоровска
буџетска
програма 1.10.1.
Татјана Васева
Обезбедени со
Елизабета Калачоска
буџетска
програма 1.10.1.
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Мерка 1: Воспоставување /
подобрување на каскадниот
модел на цели во
стратешките и годишните
планови

Редовно сервисирање на
обврските на Министерството за
финансии

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
Душко Тасев
програма 1.10.1.

Учество во реализација на
Проектот „Купи куќа купи стан“

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
Душко Тасев
програма 1.10.1.

Спроведување на попис на
средствата и изворите на средства
на Министерството

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
Душко Тасев
програма 1.10.1.

Завршна сметка на
Министерството за финансии

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
Душко Тасев
програма 1.10.1.

Изработка на Предлог Буџетот на
Министерството за финансии

Х

Х

Х

Х

Следење на функционалноста на
иформацискиот систем,
одржување, надградби

X

X

X

X

Одобрување и ревизија на
политики

X

X

X

X

Обезбедени со
Деан Настовски
буџетска
Дина Младеновска
Јосифоска
програма 1.10.1. Домника
Станковиќ

Х

Х

6.150.000
денари

Активност 1.1:
Воспоставување каскаден модел
на цели во стратешките и
годишните планови во 4 пилот
министерства.
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Обезбедени со
буџетска
програма 1.10.1.
Обезбедени со
буџетска
програма 1.10.1.

100.000 евра
Твининг проект

Душко Тасев
Деан Настовски
Дина Младеновска
Домника
Јосифоска
Станковиќ

м-р Нада Ачевска,
раководител на
Одделение за
хармонизација на
ФУК
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Активност 1.2:
Изготвување извештај за
воспоставениот каскадни модел на
цели во стратешките и годишните
планови во 4 пилот министерства
Мерка 2.
Утврдување слабости на
системот за финансиско
управување и контрола и
мерки за надминување на
истите кај четири пилот
институции
Мерка 3:
Подобрување на
ефикасноста на
контролните активности во
финансиското управување
врз основа на спроведена
реална проценка на
клучните ризици во
постигнување на целите,
спречување на измама и
корупција во јавните
набавки, како и спречување
на понатамошното
креирање долгови,во
четири пилот институции.

Активност 2.1:
Спроведување проценка на
системот за финансиско
управување и контрола

Х

492.000 денари
8.000 евра
Твининг проект

Програма за
билатерална
соработка со
Холандија

X

Х

Х

Х

2.460.000
денари
40.000 евра

Активност3.1:
Обезбедување поддршка при
проценка на клучни ризици во
финансиското управување

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2020 ГОДИНА

Твининг
ппроект

м-р Нада Ачевска,
раководител на
Одделение за
хармонизација на
ФУК
Лилјана Цветаноска
Гордана Атанасова
Одделение за
хармонизација на
ФУК
Лилјана Цветаноска
Гордана Атанасова
Одделение за
хармонизација на
ФУК
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Х

1.230.000
денари
20.000 евра
Твининг проект

Лилјана Цветаноска
Гордана Атанасова
Одделение за
хармонизација на
ФУК

Х

1.230.000
денари
20.000 евар
Твининг проект

Лилјана Цветаноска
Гордана Атанасова
Одделение за
хармонизација на
ФУК

Активност 3.2:
Обезбедување поддршка за
вградување на одговорите на
проценетите клучни ризици во
интерни акти/процедури.
Мерка 4:
Промовирање на
резултатите од зајакнатата
ефикасност на контролните
активности во
финансиското
управувањекај четирите
пилот институции во
другите институции

Активност4.1:
Организирање јавен настан за
презентирање на резултатите од
пилот институциите.
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ПРОГРАМА: Програма макроекономска и фискална политика
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:
Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2019 година:
Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните; полноправно членство на
Република Северна Македонија во НАТО, успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија.
Приоритетна цел:
Спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на
економијата и зголемување на вработеноста.
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа
Фискална политика во функција на фискална одржливост и етапна консолидација на јавните финансии, поддршка на економијата со значителни
инвестиции во инфраструктурни проекти; макроекономска политика насочена кон задржување на макроекономската стабилност, зголемување на
конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста, воведување на поголема праведност во даночниот систем, со цел праведна
распределба на доходот и општественото богатство паралелно со обезбедувањето на транспарентност во трошењето на парите на државниот буџет,
спроведување на процесот на фискална децентрализација во рамките на целосно воспоставенaта законска рамка на локалната самоуправа,
зајакнување на капацитетите за целосно приближување и преземање на правото на ЕУ, јакнење на административните капацитети и
координативните структури за преговори со ЕУ и ефикасно користење на претпристапните фондови на ЕУ.
Цел на програмата:Макроекономска и фискална стабилност и ефикасно управување со јавните финансии во функција на продолжување со
процесот на економски реформи и забрзување на економскиот раст. Постигнувањето на оваа цел ќе значи зголемување на благосостојбата и
подобрување на квалитетот на живеењето во Република Северна Македонија.
Показатели за успешност:Раст на БДП (во 2019 - 3,5%, во 2020 – 3,8%, во 2021 – 4,1% и во 2022 – 4,3%), спроведување на реформи во
управувањето со јавните финансии и обезбедување на етапна консолидација на буџетскиот дефицит на среден рок (2,5% во 2019, 2,3% во 2020, 2,0%
во 2021 и 2,0% во 2022 година), позасилена наплата на изворните приходи и други приливи, рационално и наменско користење на буџетските
средства, одржување на ликвидноста на средствата (сметките на државата) и одржување на нивото на јавниот долг, како и поголема апсорпција на
ИПА средствата.
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ПОТПРОГРАМА:Макроекономска и фискална политика
Цел на потпрограмата: Креирање и следење на остварувањето на макроекономската политика и подготовка на краткорочни и среднорочни
проекции на главните макроекономски индикатори, анализа на деловната клима и мерки за нејзино континуирано унапредување, како и
координација во процесот на подготовка на Програмата за економски реформи.
Показател за успешност:Раст на БДП (во 2019 - 3,5%, во 2020 3,8%, во 2021 - 4,1% и во 2022 - 4,3%), спроведување на реформи
во управувањето со јавните финансии и обезбедување на етапна
консолидација на буџетскиот дефицит на среден рок (2,5% во 2019,
2,3% во 2020 , 2,0% во 2021 и 2,0% во 2022 година), позасилена
наплата на изворните приходи и други приливи, рационално и
наменско користење на буџетските средства, одржување на
ликвидноста на средствата (сметките на државата) и одржување на
нивото на јавниот долг, како и поголема апсорпција на ИПА
средствата.

Појдовна основа:
Предвиден раст на
БДП
од
3,5%
и
предвиден
буџетски
дефицит од 2,5% за
2019
согласно
Ревидираната
фискалната стратегија
за 2020-2022

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Очекуван реален раст на БДП од 3,8% и буџетски
дефицит од 2,3% од БДП во 2020 година. Донесени се:
среднорочно макро-економско сценарио, Програма на
економски реформи, Фискалната стратегија со макроекономска проекција и Стратегијата за управување со
јавен долг, Буџет на РСМ, Завршна сметка на Буџет на
РСМ, Буџетски циркулар, Стратешки план, Извештаи
за извршување на Буџетот на РСМ, Програма за
реформи во управувањето со јавните финансии,
Секторски плански документ за реформи во
управувањето
со
јавните
финансии,Акциски
планови за реализација на Програмата за реформи
во управување со јавните финансии (ПФМ),
Акциски документ за ПФМ од ИПА 2018, склучени
договори согласно Национална/ Оперативна ИПА
програма, донесени закони за финансирање на
тековни капитални проекти и закони за гаранција.

Временска рамка за спроведување
Мерки

Активности

Подготовка на Програма
на економски реформи

Собирање, интегрирање,
проверка и коригирање на
материјали од надлежни
институции
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Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

X

Квартал 4

X

Финансиски
средства
Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Организациски
облик/лице
Сектор за
макроекономска
политика/
Јордан
Трајковски, Весна
Цветанова
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Доставување Информација до
Влада на РСМ за Програмата на
економски реформи со акциски
план за реализација на
препораките усвоени на
Економско-финансискиот
дијалог во Брисел

X

Доставување на Програмата на
економски реформи до
заинтересираните страни и
пошироката јавност за
консултации

Доставување на Програмата на
економски реформи до Влада
на РСМ за усвојување

Доставување на Програмата на
економски реформи до
Европска Комисија

Подготовка на мерки за
подобрување на
деловното окружување
согласно Извештајот
Doing business на Светска
банка и следење на нивна

Изработка на Информација со
предлог мерки за подобрување
на деловната клима согласно
препораките на Извештајот
Doing Business на Светска банка
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X

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/
Јордан
Трајковски, Весна
Цветанова

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/
Јордан
Трајковски, Весна
Цветанова Андрија
Алексоски

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/
Јордан
Трајковски, Весна
Цветанова Андрија
Алексоски

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/ Јордан
Трајковски, Весна
Цветанова Андрија
Алексоски

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/
Јордан
Трајковски, Весна
Цветанова
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реализација
Доставување на Информацијата
со предлог мерки за
подобрување на деловната
клима согласно препораките на
Извештајот Doing Business на
Светска банка до Влада на РСМ
Следење на реализацијата на
мерките и изработка на
Информација за статус на
реализација на мерките за
подобрување на деловната
клима согласно препораките на
Извештајот Doing business на
Светска банка

X

X

Подготовка на Извештај до
Светска банка за напредокот во
спроведување на реформите
согласно Извештајот Doing
business
Подготовка на
Полугодишен извештај за
извршување на Буџетот
на Република Северна
Македонија

Собирање податоци и
изработка на полугодишна
анализа за извршувањето на
Буџетот на Република Северна
Македонија
Доставување на Извештајот за
извршување на Буџетот на РСМ
до Влада на РСМ

Реализација на проектите
„Купи куќа, купи стан“

Објавување на Одлука за
времетраењето на јавниот
повик и бројот на јавни повици
за пријавување на граѓани за
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X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/
Јордан
Трајковски, Весна
Цветанова
Сектор за
макроекономска
политика/Јордан
Трајковски, Весна
Цветанова

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/
Јордан
Трајковски, Весна
Цветанова

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Јордан Трајковски,
Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Јордан Трајковски,
Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Комисија
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добивање субвенциониран
станбен кредит
Разгледување и одлучување по
барања за субвенциониран
станбен кредит

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Комисија

Информација за текот на
спроведувањето на проектите
„Купи куќа, купи стан“

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Комисија

Предлог-одлука за
времетраењето на јавниот
повик и бројот на јавни повици
за пријавување на граѓани за
добивање субвенциониран
станбен кредит

х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Комисија

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за Буџет и
фондови/
Маја
Аргировска, Аница
Иваноска Стрезовски, Тања
Трипунова

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за Буџет и
фондови/
Маја
Аргировска, Аница
Иваноска Стрезовски, Тања
Трипунова

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за Буџет и
фондови/
Маја
Аргировска, Аница
Иваноска Стрезовски, Тања
Трипунова

Фискална стратегија на среден
рок

Буџет на Република Северна
Македонијаза 2021 година

Закон за буџети
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X

X

X

X

X

X
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Измена и дополнување на
Буџетот (Ребаланс)

X

Закон за извршување на
Буџетот на РепубликаСеверна
Македонија

Завршна сметка на Буџетот за
претходната година

X

X

X

Уредба за методологија и
распределба на приходите од
данокот на додадена вредност
по општини
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X

X

X

Унапредување на буџетскиот
процес

Создавање на услови за
оспособување на преостанатата
општина да ги исполни
условите за II фаза на
децентрализација

X

X

X

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за Буџет и
фондови/
Маја
Аргировска, Аница
Иваноска Стрезовски, Тања
Трипунова

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за Буџет и
фондови/Маја
Аргировска, Аница
Иваноска Стрезовски, Тања
Трипунова

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за Буџет и
фондови/Маја
Аргировска, Аница
Иваноска Стрезовски, Тања
Трипунова

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за Буџет и
фондови/Маја
Аргировска, Аница
Иваноска Стрезовски, Тања
Трипунова

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за Буџет и
фондови/Радмила
Сандева

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за Буџет и
фондови/
Радмила Сандева
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Учество во работни групи во
НППА и следење на поглавје
3.33 Финансиски и буџетски
одредби

Стратешки план на МФ

X

Подготовка на НацртСтратешки план на МФ и
креирање на програми,
потпрограми и проекти

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Џелал Рамадани,
Станика Филипова

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Џелал Рамадани,
Станика Филипова

X

X

X

Доставување на Нацртстратешкиот план до ГС на
ВРСМ

Годишен план за работа
на МФ

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за Буџет и
фондови/
Маја
Аргировска, Аница
Иваноска Стрезовски, Тања
Трипунова

X

Донесување и објавување на
Стратешкиот план на WEB
страната на МФ

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Џелал Рамадани,
Станика Филипова

Подготовка на Извештај за
остварените резултати во
функција на стратешките
приоритети на Владата на
Република Северна Македонија
за 2019 година

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Џелал Рамадани,
Станика Филипова

Подготвување на Годишен
план за работа на МФ
Донесување и објавување на
Годишен план за работа на
WEB страната на МФ
Следење и известувње за
спроведување на Годишен план
за работа на МФ
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X

X

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.
Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.
Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Џелал Рамадани,
Станика Филипова
Џелал Рамадани,
Станика Филипова
Џелал Рамадани,
Станика Филипова
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Подготвување на Извештај за
спроведување на Годишниот
план за работа од претходната
година

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Џелал Рамадани,
Станика Филипова

Доставување на Извештајот за
спроведување на Годишниот
план за работа до ГС на ВРСМ

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Џелал Рамадани,
Станика Филипова

Објавување на Извештајот за
спроведување на Годишниот
план за работа на МФ

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Џелал Рамадани,
Станика Филипова

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска

Обезбедени со
буџетска програма

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска

Полугодишен извештај за
користење на средствата од
резервите на Централниот
Буџет за тековната година
Годишен извештај за
користење на средствата од
резервите на Централниот
Буџет за тековната година
Обезбедување на внес на
Буџетот на Република Северна
Македонија и буџетите на
ЕЛС во ТРИС, на начин како
што се објавени, односно
усвоени (вклучувајќи ги и
измените на истите).
Одржување на сметки во
рамки на трезорската сметка
за непречено функционирање
на платниот промет и нивно
евидентирање во ТРИС.
Внес на барања за плаќања на
буџетските корисници преку
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X

X

X

X

X

X
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непречено функционирање на
трезорските канцеларии и
нивно одобрување .
Изготвување на подзаконски
акти со кои се пропишуваат
уплатни сметки за јавни
приходи заради навремена и
правилна наплата на јавните
приходи на Буџетот на РМ,
буџетите на ЕЛС односно на
корисниците на јавните
приходи, согласно со Закон и
обезбедување на нивна
оперативност и распределба
на средства од истите.
Извршување на барањата за
плаќања од страна на
буџетските корисници
Внес и одобрување на
финансиски планови заради
обезбедување на плански
пристап во извршувањето на
Буџетот.
Внес и одобрување на
промени во однос на
фискалните лимити на
буџетските корисници, врз
основа на акти за измена на
одобрените лимити по ставки,
сметки и програми
Редовно следење и
известување за остварените
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.10.2

Бари Исени
Билјана Миноска

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска

Обезбедени со
буџетска програма

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
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приходи и реализирани
расходи и планирање на
ликвидноста на трезорската
сметка
Сметководствено
евидентирање на остварените
приходи и реализираните
расходи на Основниот буџет,
согласно со организациската и
економската класификација.
Обезбедување на податоци од
web апликација- Е обврски
Оnline внес на барања за
плаќања
Активности за
имплементација на интегриран
информационен систем за
управување со јавни финансии
Зајакнување на
капацитетите за целосно
приближување и преземање
на правото на ЕУ, јакнење
на административните
капацитети и
координативните структури
за преговори со ЕУ и
користење на
претпристапните фондови
на ЕУ, поддржано преку
донатори и Буџетот на

Спроведување на одредбите
од Рамковната спогодба
помеѓу РСМ и Европската
комисија, како и релевантното
право на ЕУ.
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X

X

X

X

X

X

X

1.10.2

Бари Исени
Билјана Миноска

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

X

X

X

X

X

X

X

X

Донаторски
средствакоординатор
Светска банка

Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари ИсениБилјана
Миноска
Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска
Лилјана Ѓуровска
Мара Срезовска
Бари Исени
Билјана Миноска

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Сузана Пенева Радица
Коцева
Александра Симјаноска

X

X

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2
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Република Северна
Македонија
Национална стратегија за
заштита на финансиските
интереси на ЕУ

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Спроведување на одредбите
од Оперативните договори,

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Радица Коцева

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Сузана Пенева
Радица Коцева
Александра
Симјаноска

Редовно известување и
консултации со Влада на
Република Северна
Македонија, Европската
комисија и Делегацијата на
Европската Унија и
спроведување на препораки од
ревизорските извештаи од
надворешните и внатрешните
ревизии.

Фатмир Адеми

X

X

X

X

Редовно известување и
консултации со Влада на
Република Северна
Македонија, Европската
комисија и Делегацијата на
Европската Унија и
спроведување на препораки од
ревизорските извештаи од
надворешните и внатрешните
ревизии.

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Сузана Пенева
Радица Коцева
Александра
Симјаноска

Регулирање на меѓусебните
односи помеѓу органите и
структурите во насока на
следење на оддржливоста на
договорите од ИПА по нивно

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Сузана Пенева
Александра
Симјаноска
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затварање
Појасно и попрецизно
дорегулирање на меѓусебните
односи на органите и
структурите во рамките на
системот за индиректно
управување со Инструментот
за претпристапна помош
(ИПА II).

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Сузана Пенева
Александра
Симјаноска
Радица Коцева

Појасно и попрецизно
дорегулирање на меѓусебните
односи на органите и
структурите во рамките на
системот за децентрализинао
управување со Инструментот
за претпристапна помош
(ИПА ).

X

X

X

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Сузана Пенева
Александра
Симјаноска
Радица Коцева

Навремена подготовка на
тендерската документација со
висок квалитет која ќе ги
исполнува критериумите за
тендерирање на ЕК, пред
истата да биде доставена до
Делегација на Европската
Унија на “ex-ante” контрола.
Подготовка и доследно
почитување на препораките
произлезени од научените
лекции и добрата пракса
согласно добиените коментари
од ДЕУ при одбивање /
одобрување на тендерската
документација доставена на
“ex-ante” контрола.
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Радица Коцева

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Радица КоцеваИПА
Координатори од
Ресорните министерства
и институциите
кориснички
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Навремено спроведување на
склучените договори,
извршување на плаќањата
согласно утврдената динамика
и следење на
имплементацијата на
проектите за кои се склучени
договори во рамки на
компонентите I, III и IV од
ИПА 1 и ИПА 2.

Х

Х

Х

Х

Предлог измени и
дополнувања на Законот за
персоналниот данок на доход.

Х

Х

Х

Х

Акциски план за
имплементација на
Стратегијата за реформа во
даночниот систем

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.
Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

План на активности за јакнење
на механизмите за намалување
на сивата економија на
Министесртвото за финансии
и органите во состав за 2020
година
Подзаконски акти за директни
даноци

X

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

X

Радица Коцева/Виши
програмски
службеници/ ИПА
Координатори од
Ресорните министерства
и институциите
кориснички

Сузана Стојмироска
Душица Костовска
Јаковческа
Данаил Каров
Едис Рамчиловиќ
Дејан Николовски
Марина Димоска
Душица Костовска
Јаковческа
Данаил Каров
Едис Рамчиловиќ
Дејан Николовски
Марина Димоска
Душица Костовска
Јаковческа
Сузана Стојмироска
Душица Костовска
Јаковческа

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Предлог измени и
дополнувања на Законот за
даноците на имот

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сузана Стојмироска
Душица Костовска
Јаковческа

Предлог измени и

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со

Сузана Стојмироска
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дополнувања на Законот за
изменување и дополнување на
Законот за административни
такси
Закон за изменување и
дополнување на Законот за
комунални такси
Закон за изменување и
дополнување на Законот за
придонеси од задолжително
социјално осигурување
Подзаконски акти за
индиректни даноци
Преговори за усогласување и
парафирање на Договори за
одбегнување на двојното
оданочување и заштита од
фискална евазија по однос на
даноците на доход
Законот за дополнување на
Законот за управа за јавни
приходи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

буџетска програма
1.10.2.

Душица Костовска
Јаковческа

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сузана Стојмироска
Душица Костовска
Јаковческа

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сузана Стојмироска
Душица Костовска
Јаковческа
Сузана Стојмироска
Душица Костовска
Јаковческа

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сузана Стојмироска
Душица Костовска
Јаковческа
Сузана Стојмироска
Душица Костовска
Јаковческа
Сузана Стојмироска
Душица Костовска
Јаковческа

Предлог измени и
дополнувања на Законот за
данокот на добивка

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Предлог измени и
дополнувања на Законот за
данокот на додадена вредност

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Уредба за применување на
регулативите на Комисијата на
Европските заедници за

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
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Сузана Стојмироска
Душица Костовска
Јаковческа

Зоран Глигоров
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распоредување на одредени
стоки во Комбинираната
номенклатура

1.10.2.

Подготовка на Одлука за
усогласување и менување на
Царинската тарифа за
наредната година
Континуирано издавање на
државни хартии од вредност

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Стратегија за управување со
јавен долг

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Годишен извештај за јавниот
долг

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Давање на мислења по основ
на барања за задолжување
и/или издавање на државни
гаранции на носителите на
јавниот долг

Х

Х

Следење и координација на
активности за обезбедување на
кредитен рејтинг на Република
Северна Македонија

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Редовно следење на состојбата
на државниот и јавниот долг и
изработка на извештаи

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.
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Зоран Глигоров

Дејан Николовски
Сања Манасијевиќ
Манчева
Сузана Пенева
Дејан Николовски
Сања Манасијевиќ
Манчева
Сузана Пенева
Дејан Николовски
Сања Манасијевиќ
Манчева
Сузана Пенева
Дејан Николовски
Сања Манасијевиќ
Манчева
Сузана Пенева
Дејан Николовски
Сања Манасијевиќ
Манчева
Ана Тодоровска
Сузана Пенева,
Дејан Николовски,
Рената Давиткова
Панчева,
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Изработка на месечен план на
обврските по основ на долгот
на државата кои се плаќаат од
Буџетот на Република Северна
Македонија
Известување на носителите на
долгот на државата за
обврските кои доспеваат во
тековниот период
Редовно сервисирање на
обврските од долгот на
државата кои се плаќаат од
Буџетот на Република Северна
Македонија
Координација на
Министерството за финансии
за навремено исполнување на
обврските на министерството,
за подготовка на документите
поврзани со процесот на
европска интеграција, (НПАА,
Придонес кон годишниот
извештај на ЕК, акциски
планови и др.)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сузана Пенева,
Дејан Николовски,
Рената Давиткова
Панчева,

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сузана Пенева,
Дејан Николовски
Рената Давиткова
Панчева,

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сузана Пенева,
Дејан Николовски,
Рената Давиткова
Панчева,

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сузана Пенева,
Дејан Николовски
Ана Наневска,
Андрија Алексоски,
Кристина Павловска

Координирање на процесот на
обезбедување на мислење за
материјалите во надлежност
на Министерството за
финансии поврзани со
процесот на европска
интеграција

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сузана Пенева,
Дејан Николовски
Ана Наневска,
Андрија Алексоски,
Кристина Павловска

Учество на седниците на

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со

Сузана Пенева,
Дејан Николовски,
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Работниот комитет за
европска интеграција (РКЕИ)
и на поткомитетите на РКЕИ
Подготовка на сите документи
кои произлегуваат како
обврска од Оперативниот
договор склучен со ПАО и
Прирачникот за внатрешни
постапки на Вишиот
програмски службеник (СПО)
Координација на активностите
поврзани со управување на
ИПА II проектите во
потсекторот управување со
јавни финансии
Обезбедување на стручно административна поддршка во
функционирањето на
Работната група за
управување со јавни финансии
и Советот за управување со
јавни финансии

буџетска програма
1.10.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Координација на
подготовката, следење и
известување за реализацијата
на годишните Акциски
планови за спроведување на
Програмата за реформа на
управувањето со јавни
финансии

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Навремено завршување на
преговорите за обезбедување
поволни кредити и донации за

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2
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Андрија Алексоски,
Ана Наневска, Кристина
Павловска
Андрија Алексоски
(Виш програмски
службеник)
Ана Наневска,
вработени во Одделение
за ИПА и НПАА
Сузана Пенева,
Ана Наневска,
вработени во
Одделение за ИПА и
НПАА
Ана Наневска,
вработени во
Одделение за ИПА и
НПАА

Сузана Пенева,
Ана Наневска,
вработени во
Одделение за ИПА и
НПАА

Сузана Пенева,
Дејан Николовски,
Андрија Алексоски,
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реализација на проектите на
Владата на Република Северна
Македонија

Кристина Павловска,
Ленче Божиноска

Подготовка на договори за
гаранција

Подготовка на договори за
заеми

Закон за задолжување на
Република Северна
Македонија со заем кај
Европската инвестициона
банка за проектот
“Подобрување на
искористувањето на водата од
сливот на реката Злетовица
фаза 2 - Наводнување и фаза 3
– Производство на електрична
енергија“
Закон за задолжување на
Република Северна
Македонија со заем кај
Европската инвестициона
банка по Договорот за заем за
дополнително финансирање на
проектот Водоснабдување и
одведување на отпадни води
Закон за гаранција на
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Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Сузана Пенева,
Дејан Николовски,
Андрија Алексоски,
Кристина
Павловска,Ленче
Божиноска
Сузана Пенева,
Дејан Николовски,
Андрија Алексоски,
Кристина Павловска,
Ленче Божиноска
Сузана Пенева,
Дејан Николовски
Андрија Алексоски
Кристина Павловска
Ленче Божиноска

Сузана Пенева,
Дејан Николовски
Андрија Алексоски
Кристина Павловска

Обезбедени со
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Република Северна
Македонија на обврските по
Договорот за заем за изградба
на автопатска делница Скопје
- Блаце, кој ќе се склучи меѓу
Европската банка за обнова и
развој и Јавното претпријатие
за државни патишта
Закон за задолжување на
Република Северна
Македонија со заем кај
Европската банка за обнова и
развој по Договорот за заем за
проектот „Рехабилитација на
источниот дел од
железничката пруга на
Коридор VIII, фаза 3 -делница
Крива Паланка – Деве Баир,
граница кон Република
Бугарија”

буџетска програма
1.10.2

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Закон за задолжување на
Република Северна
Македонија со заем кај
Европската инвестициона
банка по Договорот за заем за
проектот „Рехабилитација на
источниот дел од
железничката пруга на
Коридор VIII, фаза 3 -делница
Крива Паланка – Деве Баир,
граница кон Република
Бугарија”

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Закон за гаранција на
Република Северна

Х

Обезбедени со
буџетска програма
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Сузана Пенева,
Дејан Николовски
Андрија Алексоски
Кристина Павловска

Сузана Пенева,
Дејан Николовски
Андрија Алексоски
Кристина Павловска
Ленче Божиноска

Сузана Пенева,
Дејан Николовски
Андрија Алексоски
Кристина Павловска
Ленче Божиноска

Сузана Пенева,
Дејан Николовски,
Андрија Алексоски,
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Македонија на обврските по
Договорот за заем за Проект за
изградба на интерконективен
гасовод меѓу Република
Северна Македонија и
Република Грција кој ќе се
склучи меѓу Европска
инвестициона банка и АД
МЕР
Доставување на Барања за
финансирање до Европската
комисија

1.10.2

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Редовно следење на
доделената акредитација на
оперативната структура за
имплементација на ИПА

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Добивање на право за
индиректно управување со
средствата од мерката Рурална
инфраструктура од ИПАРД
Програмата

Х

Спроведување на ефикасен
систем за затварање на
програмите, со цел
осигурување дека сите
направени трошоци се во
согласност со ЕУ и
националните правила
Редовно процесирање на
барањата за средства од страна
на Секторот за централно
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Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Х

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Кристина Павловска,
Ленче Божиноска

Сузана Пенева /
Национален
координатор за
авторизација
Александра Симјаноска
Сузана Пенева /
Национален
координатор за
авторизација
Александра Симјаноска
Сузана Пенева /
Национален
координатор за
авторизација
Александра Симјаноска
Сузана Пенева /
Национален
координатор за
авторизација
Александра
Симјаноска
Сузана Пенева /
Национален
координатор за
авторизација

32

финансирање и склучување на
договори и од Агенцијата за
финансиска поддршка на
земјоделството и руралниот
развој

Александра
Симјаноска

Изготвување и доставување на
изјави за гаранција во
управувањето со средствата од
ИПА

Сузана Пенева /
Национален
координатор за
авторизација
Александра
Симјаноска
Сузана Пенева /
Национален
координатор за
авторизација,
Александра
Симјановска

Редовно известување и
консултации со Влада на
Република Северна
Македонија, Европската
комисија и Делегацијата на
Европската Унија и
спроведување на препораки од
ревизорските извештаи од
надворешните и внатрешните
ревизии
Редовно известување до ЕК за
идентификуваните
неправилности со ИПА

Подготовка и анализа на
предлозите на ЕК во однос на
системите за управување со
ИПА III
Подготовка и реализација на
Поткомитетот за економски и
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Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Х

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма

Сузана Пенева /
Национален
координатор за
авторизација,
Александра
Симјаноска
Сузана Пенева /
Национален
координатор за
авторизација,
Александра
Симјаноска
Андрија Алексоски,
ко-претседавач на

33

финансиски прашања и
статистика
Учество во Националниот
инвестициски комитет

Учество во Управниот
комитет на Инвестициската
рамка за Западен Балкан

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2020 ГОДИНА

1.10.2

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2

поткомитетот
Сузана Пенева,
Андрија Алексоски,
Дејан Николовски,
Кристина Павловска,
Ленче Божиновска
Сузана Пенева,
Дејан Николовски,
Андрија Алексоски,
Кристина Павловска,
Ленче Божиновска
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ПРОГРАМА: Финансиски систем
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот
стандард на граѓаните;успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија.
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа:Зајакнување на капацитетите за целосно приближување и преземање на
правото на ЕУ, јакнење на административните капацитети и координативните структури за преговори со ЕУ и користење на претпристапните фондови на ЕУ,
поддржано преку донатори и Буџетот на Република Северна Македонија.
Цел на програмата:Постојана надградба и усогласување на регулативата од областа на банкарскиот систем и небанкарските институции, пазарот на капитал,
системот на осигурување и сметководствениот систем, ревизијата, платниот промет и игрите на среќа со законодавството на ЕУ, усогласување и парафирање на
договорите за поттикнување и заемна заштита на инвестициите меѓу РМ и трети земји, согласно со приоритетите на Владата на РМ и создавање услови за ефикасно
функционирање на финансиското работење.
Показатели за успешност: Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот систем

ПОТПРОГРАМА: Финансиски систем
Цел на Потпрограмата: Постојана надградба и усогласување на регулативата од областа на банкарскиот систем и небанкарските институции, пазарот на
капитал, системот на осигурување и сметководствениот систем, ревизијата, платниот промет и игрите на среќа со законодавството на ЕУ,
Показател

за

успешност:

Обезбедување на ефикасно
функционирање на финансискиот системпрекунавремено донесување
на закони и подзаконски акти,навремено извршување на
надлежностите на Министерството за финансии кои произлегуваат од
Законската регулатива од областа на финансискиот систем и со
потпишување на нови Договори за поттикнување и заемна заштита на
инвестициите меѓу Република Северна Македонија и останатите
држави.
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Појдовна
основа:
Досега
донесените
закони
и
под
законски акти

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:

Хармонизирање на правната рамка со регулативата на ЕУ,
спроведување на законска регулатива и водење постапки за
усогласување и парафирање на Договорите за поттикнување и
заемна заштита на инвестициите меѓу Република Северна
Македонија и останатите држави
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Временска рамка за спроведување
Мерки

Активности

Стабилен финансиски
систем

Следење и имплементација на
прописите од областа на
банкарството, небанкарските
финансиски институции и
заштита на корисниците на
финансиски услуги и
понатамошно усогласување со
директивите на ЕУ.

Давање надлежност на
Народна Банка на
Република Северна
Македонија за
макропрудентна
супервизија

Следење на случувањата во ЕУ
на планот на зголемување на
сигурноста и стабилноста на
финансискиот систем со цел
мерките што ќе ги донесе ЕК
соодветно и навремено да
бидат имплементирани и во
домашното законодавство.
Особено акцент ќе се стави на
макропрудентната
супервизорска рамка и
соработката на институциите
од РМ со соодветните
супервизорски тела во ЕУ и
земјите членки и опциите за
брзо постапување и
намалување на трошоците во
случај на криза.
Следење и имплементација на
прописите од областа на
пазарот на капитал и
понатамошно усогласување на
домашната регулативата од
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Квартал 1

Х

Х

Х

Квартал 2

Х

Х

Х

Квартал 3

Х

Х

Х

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска,
Ленче Тагасовска,
Теодора Гацоска,
Иван Недев,
Дијана Дамјаноска,
Ивана Јовиќ

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска, Ленче
Тагасовска, Теодора
Гацоска, Иван Недев,
Дијана Дамјаноска,
Ивана Јовиќ

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска,
Ленче Тагасовска,
Аница Васовиќ, Орнела
Трајкоска Пендевска

Квартал 4

36

областа на пазарот на капитал
со законодавството на ЕУ
Следење и имплементација на
прописите од областа на
сметководството и
понатамошно усогласување на
законодавната рамка за
сметководство со
законодавството на ЕУ
Следење и ажурирање на
Меѓународните стандарди за
финансиско известување и
меѓународниот стандард за
финансиско известување за
мали и средни субјекти
согласно Законот за
трговските друштва
Закон за вршење на
сметководствени работи
Усогласување на
домашната регулатива
со Директивата
2013/36/ЕУ за
пристапот на
активностите на
кредитните институции
и прудентната
супервизија и
Регулативата (ЕУ) бр.
575/2013 за
прудентните барања за
кредитните институции

Закон за банките
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Александра Димовска,
Бобан Стојаноски

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Александра Димовска,
Бобан Стојаноски

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска,
Ленче Тагасовска,
Теодора Гацоска, Иван
Недев, Дијана
Дамјаноска, Ивана Јовиќ

Александра Димовска,
Бобан Стојаноски
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и инвестициските
фирми
Усогласување на
домашната регулатива
со Директивата
2014/59/ЕУ за
формирање на рамка за
заздравување и
решавање на кредитни
институции и
инвестициски фирми

Закон за закрепнување на
банки со проблеми

Стабилен финансиски
систем

Закон за изменување и
дополнување на Законот за
финансиските друштва
(факторинг)
Закон за изменување и
дополнување на Законот за
сметководство за непрофитни
организации
Закон за изменување и
дополнување на Законот за
инвестициски фондови
Одлука за Деветнаесетта
емисија на обврзници за
денационализација

Усогласување на
домашното
законодавство од

Закон за проспекти за хартии
од вредност и обврски за
транспарентност на
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Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска,
Ленче Тагасовска,
Теодора Гацоска, Иван
Недев,
Дијана Дамјаноска,
Ивана Јовиќ

X

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3. ?

Виолета Стојановска
Петровска, Ленче
Тагасовска, Теодора
Гацоска, Иван Недев,
Дијана Дамјаноска,
Ивана Јовиќ

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Александра Димовска,
Бобан Стојаноски

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.
Х

Обезбедени со
буџетска
програма

Аница Васовиќ,
Орнела ТрајкоскаПендевска,
Елена Велјановска,
Горан Мојаноски
Аница Васовиќ,
Орнела ТрајкоскаПендевска,
Елена Велјановска,
Горан Мојаноски
Виолета Стојановска
Петровска, Ленче
Тагасовска, Аница
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областа на пазарот на
капиталот со
Директивата
2004/109/ЕЗ за
усогласување на
барањата за
транспарентност во
врска со информациите
за издавачите на хартии
од вредност,
Директивата
2003/71/ЕЗ за
проспектот што треба
да се објави кога
хартиите од вредност и
се нудат на јавноста и
Директивата
2001/34/ЕЗ за прием на
хартии од вредност на
официјална котација на
берзата
Усогласување на
домашното
законодавство од
областа на пазарот на
капитал со Директивата
2014/57/ЕУ за
злоупотреба на пазарот
и Директивата
2013/36/ЕУ за
адекватност на
капиталот на
инвестициските фирми
и кредитните
институции

издавачите

Закон за финансиски
инструменти
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бр.1.10.3.

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Васовиќ, Орнела
Трајкоска Пендевска
Елена ВелјаноскаГоран
Мојаноски

Виолета Стојановска
Петровска,
Ленче Тагасовска,
Аница Васовиќ, Орнела
Трајкоска Пендевска
Елена Велјаноска
Горан Мојаноски
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Усогласување на
домашното
законодавство од
областа на
осигурувањето со
Директивата
2009/138/ЕЦ за
основање и водење на
деловни активности за
осигурување и
реосигурување
(Солвентност II)
Усогласување на
домашното
законодавство со
Директивата за
платежни услуги
(2007/64/ЕУ),
Директивата за
електронски пари
(2009/110/ЕК),
Директивата за
конечност на
порамнувањата
(98/26/ЕК) и
Директивата за
платежни услуги
(2015/2366/ЕК)

Закон за осигурување

Закон за платежни услуги и
платни системи
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Х

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска,
Ленче Тагасовска,
Бисера Јарчевска, Ивана
Јовиќ
Викторија Митевска

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска,
Ленче Тагасовска,
Александра Димовска,
Марина Станојкова
Арсовски,
Бобан Стојаноски
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Усогласување на
домашното
законодавство со
Директивата 2014/56 за
изменување на
Директивата 2006/43 за
законска ревизија на
годишни сметки и
консолидирани сметки

Закон за ревизија

Закон за макропрудентен
надзор над финансиски
институции
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Х

X

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска, Ленче
Тагасовска,
Александра Димовска,
Марина Станојкова
Арсовски,

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска, Ленче
Тагасовска, Теодора
Гацоска, Иван Недев,
Дијана Дамјаноска,
Ивана Јовиќ
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Закон за изменување и
дополнување на Законот за
Народната банка на Република
Северна Македонија

Закон за изменување и
дополнување на Законот за
девизно работење
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Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска, Ленче
Тагасовска, Теодора
Гацоска, Иван Недев,
Дијана Дамјаноска,
Ивана Јовиќ

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Виолета Стојановска
Петровска, Ленче
Тагасовска, Теодора
Гацоска, Иван Недев,
Дијана Дамјаноска,
Ивана Јовиќ
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Усогласување на
домашното
законодавство со
Директивата
2009/65/ЕУ во врска со
Друштва за колективно
инвестирање во
преносливи хартии од
вредност и тоа:
уредување на
постапката за статусни
промени на
инвестициските
фондови - спојување и
припојување на
инвестициски фондови,
воведување на
документ со Клучни
информации за
инвеститорите,
уредување на
постапката за отворање
на филијала на
странско друштво за
управување на
територијата на
Република Северна
Македонија и
воведување можност
друштво за управување
од Република Северна
Македонија да може да
врши работи на
управување со
инвестициски фондови
преку стекнување на

Виолета Стојановска
Петровска, Ленче
Тагасовска, Аница
Васовиќ, Орнела
Трајкоска Пендевска
Елена Велјаноска
Горан Мојаноски

Х
Закон за изменување и
дополнување на Закон за
инвестициски фондови
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Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.
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квалификувано учество
во странско друштво
или преку отворање на
филијала во странство
и воведување на нови
видови инвестициски
фондови - главен фонд
и фонд напојувач.

Континуирано
обештетување на
барателите,на кои со
правосилни решенија за
денационализација им е
даден надомест во вид
на обврзници за
денационализација

Усогласување на
домашната правна
рамка со регулативата
на ЕУод областа на
сметководството

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Одлука за 19-та емисија на
обврзници за
денационализација

Правилник за изменување и
дополнување на Правилникот
за сметковниот план и
билансите на непрофитните
организации

Правилник за изменување и
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Виолета Стојановска
Петровска, Ленче
Тагасовска, Аница
Васовиќ, Орнела
Трајкоска Пендевска
Елена Велјаноска
Горан Мојаноски

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Александра Димовска,
Бобан Стојаноски

Х

Обезбедени со

Александра Димовска,
Бобан Стојаноски
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дополнување Правилник за
содржината на одделните
сметки во сметковниот план
на непрофитни организации
Донесување на
решенија за работа на
друштвата за
финансиски лизинг

Донесување на
решенија за работа на
финансиските друштва
Донесување на
решенија за
приредување на игри на
среќа

Зголемување на бројот
на проценителите

Разгледување на барања и
издавање на дозволи за работа
и согласности на друштвата за
финансиски лизинг и следење
на нивното работење
Разгледување на барања и
издавање на дозволи за работа
и согласности на финансиски
друштва и следење на нивното
работење
Разгледување на барања и
издавање на дозволи, лиценци
и решенија на приредувачите
на игри на среќа и забавни
игри
Спроведување на стручен
испит за проценувач од
областа на побарувањата и
обврските
Издавање лиценци за процена
од областа на побарувањата и
обврските
Спроведување на обука на
политичките партии за
материјално-финансиското
работење и начинот на
пополнување на
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буџетска
програма
бр.1.10.3.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Оливера Савинова
Стојанова, Марија
Гогаровска, Софка
Дугалиќ, Соња
Ангеловска, Наташа
Младеновска

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Александра Димовска,
Бобан Стојаноски

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Александра Димовска,
Бобан Стојаноски

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Теодора Гацоска,
Иван Недев,
Дијана Дамјаноска

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Теодора Гацоска,
Иван Недев,
Дијана Дамјаноска

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3.

Александра Димовска,
Бобан Стојаноски
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финансискиот извештај,
најмалку еднаш годишно.
Склучување на
договори за
поттикнување и заемна
заштита на инвестиците
меѓу Република
Северна Македонија и
трети земји

Усогласување и парафирање
на Договорите за
поттикнување и заемна
заштита на инвестициите меѓу
Република Северна
Македонија и трети земји,
согласно со приоритетите на
Владата на РСМ
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Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
програма
бр.1.10.3

Виолета Стојановска
Петровска,
Аница Васовиќ, Бисера
Јарчевска, Ивана Јовиќ
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ПРОГРАМА: Имотно правни работи
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот
стандард на граѓаните, полноправно членство на Република Северна Македонија во НАТО, успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија.
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа:Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и
подигнување на животниот стандард на граѓаните
Цел на програмата:Забрзана динамика на процесот на приватизација на градежното земјиште во државна сопственост и на постапките на експропријација, како и
имплементација на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост и управување со системот за
електронско јавно наддавање
Показатели за успешност: Зголемен број на завршени постапки
ПОТПРОГРАМА 70 Имотно правни работи
Цел на потпрограмата:Забрзана динамика на процесот на приватизација на градежното земјиште во државна сопственост и на постапките на експропријација,
како и имплементација на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост и управување со
системот за електронско јавно наддавање
Показател за успешност:Зголемен
завршени предмети
Мерки

број

на

Појдовна основа:

Активности

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Временска рамка за спроведување

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Имплементација на Законот за
приватизација и закуп на градежно
земјиште во државна сопственост.

X

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
програма 1.10.4.

Шасине Касами

X

Имплементација на Законот за
експропријација

X

X

X

Обезбедени со
буџетска
програма 1.10.4.

Шасине Касами

X

Шасине Касами

X

Обезбедени со
буџетска
програма 1.10.4.

Тековно давање на мислења
согласно Законот за користење и
располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите
во општинска сопственост
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X

X

X

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице
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Управување со системот за
електронско јавно наддавање за
продажба и давање во закуп на
недвижни и движни ствари во
државна сопственост

Х

Х

Х

X

Обезбедени со
буџетска
програма 1.10.4.

Шасине Касами

Б. Иницијативи на органот на државната управа утврдени во Годишната програма за работа на Владата
Временска рамказа подготвување
Иницијатива

1.Предлог-Програма на економски реформи 20202022
2.Информација за статусот на реализација на
мерките за подобрување на деловната клима
согласно препораките на извештајот „Doing
Business 2020” на Светска банка

Квартал 1

Квартал 2

Финансиски
средства
Нема фискални
импликации
Нема фискални
импликации

X

X

4.Информација со предлог мерки за подобрување на
деловното окружување согласно препораките на
извештајот “Doing Business 2021” на Светска банка
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Квартал 4

X

3.Полугодишен извештај за извршување на Буџетот
на Република Северна Македонија

5.Информација за Програмата за економски реформи
2021-2023 година со акциски план за реализација на
препораките усвоени на Економско-финансискиот

Квартал 3

X

X

Организациски
облик/лице
Помошник раководител
на сектор
Андрија Алексоски
Државен советник
Јордан Трајковски

Нема фискални
импликации

Државен советник
Јордан Трајковски

Нема фискални
импликации

Државен советник
Јордан Трајковски

Нема фискални
импликации

Помошник раководител
на сектор
Андрија Алексоски
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дијалог во април 2020 година
6.Извештај за спроведување на Законот за
субвенционирање на станбен кредит

X

7.Предлог-Одлука за времетраењето на јавниот
повик и бројот на јавни повици за пријавувљње на
граѓани за добивање на субвенциониран станбен
кредит
8.Предлог-Закон за буџети

X

X

Нема фискални
импликации
Нема фискални
импликации

Помошник раководител на
сектор
Тања Трипунова
Помошник раководител на
сектор
Тања Трипунова

X

Нема фискални
импликации

10.Предлог-Фискална стратегија на Република
Северна Македонија за среднорочен период 20212023 година

X

Нема фискални
импликации

11.Предлог-Уредба за методологијата за
распределба на приходите од данокот на додадена
вредност по општини за 2021

X

Нема фискални
импликации

13.Предлог-Буџет на Република Северна Македонија
за 2021 година
14.Предлог-Закон за извршување на буџетот на
Република Северна Македонија за 2021 година
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X

Помошник раководител
на сектор Аница Иваноска
- Стрезовски
Помошник раководител
на сектор
Аница Иваноска Стрезовски

Нема фискални
импликации

Помошник раководител
на секторМаја Аргировска

X

Нема фискални
импликации

Помошник раководител
на сектор
Маја Аргировска

X

Нема фискални
импликации

Помошник раководител на
сектор
Маја
Аргировска

X

X

Државен советник
Јордан Трајковски

Нема фискални
импликации

9.Предлог-Завршна сметка на Буџетот на
Република Северна Македонија за 2019 година

12.Прделог за изменување и дополнување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020
година

Државен советник Јордан
Трајковски
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15.Годишен извештај за користење на средствата од
резервите на Централниот буџет

X

16.Полугодишен извештај за користење на
средствата од резервите на Централниот буџет.

X

17.Предлог-закон за изменување и дополнување на
Законот за задолжителни нафтени деривати
18.Предлог-Уредба за применување на регулативите
на Комисијата на Европските заедници за
распоредување на одредени стоки во
Комбинираната номенклатура

Х

Х

Нема фискални
импликации

Државен советник
Лилјана Ѓуровска

Нема фискални
импликации

Државен советник
Лилјана Ѓуровска

Нема фискални
импликации

Помошник раководител на
сектор Сузана Стојмироска

Нема фискални
импликации

Помошник раководител на
сектор Зоран Глигоров

19.Предлог-Одлука за усогласување и менување на
Царинската тарифа за 2021 година

Х

Нема фискални
импликации

Помошник раководител на
сектор Зоран Глигоров

20.Предлог-закон за финансиски инструменти

Х

Нема фискални
импликации

21.Предлог-закон за проспекти за хартии од
вредност и обврски за транспарентност на
издавачите

Х

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска
Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор

22.Предлог-закон за платежни услуги и платни
системи
23.Предлог-закон за ревизија
24.Предлог-закон за осигурување
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Х
Х
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Ленче Тагасовска
25.Предлог-закон за закрепнување на банки со
проблеми

Х

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

26.Предлог-закон за банките

Х

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

27.Предлог- одлука за 19-та емисија на обврзници
за денационализација

Х

28.Предлог-закон за изменување и дополнување на
Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари

Х

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

29.Предлог-закон за изменување и дополнување на
Законот за девизно работење

Х

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

30.Предлог-закон за изменување и дополнување на
Законот за Народна банка на Република Сецерна
Македонија

Х

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

31.Предлог-закон за макопрудентен надзор над
финансиски институции

Х

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

32.Предлог-закон за изменување и дополнување на
Законот за инвестициски фондови

Х

33.Предлог за донесување на Закон за вршење на
сметководствени работи

Х

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

34.Предлог-закон за изменување и дополнување на
Законот за финансиски друштва (факторинг)

Х

Нема фискални
импликации

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска

Нема фискални
импликации

Државен советник Сузана
Пенева,
Ана Наневска

Нема фискални

Државен советник Сузана

35.Предлог-Акциски план за спроведување на
Програмата за реформа на управувањето со јавни
финансии за 2020 година
36.Информација за работата на Советот за
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Х

Х
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управување со јавни финансии со Нацрт-Годишен
извештај за напредок во спроведувањето на
Акцискиот план за спроведување на Програмата за
реформа на управувањето со јавни финансии за
периодот јануари 2020-јуни 2020 година
37.Информација за работата на Советот за
управување со јавни финансии со Нацрт-Годишен
извештај за напредок во спроведувањето на
Акцискиот план за спроведување на Програмата за
реформа на управувањето со јавни финансии во
2019 година

Х

38.Предлог-одлука за утврдување на максималниот
износ на ново задолжување преку издавање на
државни хартии од вредност на домашниот
финансиски пазар во 2021 година

Х

импликации

Пенева,
Ана Наневска

Нема фискални
импликации

Државен советник Сузана
Пенева,
Ана Наневска

Нема
фискални
импликации

Раководител на сектор
Дејан Николовски, Сања
Манасиевиќ Манчева

39.Годишен извештај за управување со јавниот
долг на Република Северна Македонија за 2019
година.

Х

Нема
фискални
импликации

Раководител на сектор
Дејан Николовски, Сања
Манасиевиќ Манчева

40.Предлог-стратегија за управување со јавниот
долг на РСМ за 2021-2023 година

Х

Нема
фискални
импликации

Раководител на сектор
Дејан Николовски, Сања
Манасиевиќ Манчева

41.Предлог -закон за гаранција на Република
Северна Македонија на обврските по Договорот за
заем за проект за изградба на интерконективен
гасовод меѓу РСМ и Република Грција кој ќе се
склучи меѓу Европската Инвестициона Банка и АД
МЕР

Х

други извори

Државен советник Сузана
Пенева,
Раководител на сектор
Дејан Николовски

42.Предлог-закон за задолжување на Република
Северна Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем за
финансирање на проектот “Подобрување на
искористувањето на водата од сливот на реката
Злетовица фаза 2 - Наводнување и фаза 3 –

Х

други извори

Државен советник Сузана
Пенева, Раководител на
сектор Дејан Николовски
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Производство на електрична енергија“
43.Предлог - закон за задолжување на Република
Северна Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем за
проектот “ Рехабилитација на источниот дел од
железничката пруга на Коридор VIII фаза 3 делница Крива Паланка-Деве Баир, граница кон
Република Бугарија “

Х

други извори

Државен советник Сузана
Пенева,
Раководител на сектор
Дејан Николовски

44.Предлог - закон за задолжување на Република
Северна Македонија со заем кај Европската банка
за обнова и развој по Договорот за заем за проектот
“ Рехабилитација на источниот дел од железничката
пруга на Коридор VIII фаза 3 -делница Крива
Паланка-Деве Баир, граница кон Република
Бугарија “

Х

други извори

Државен советник Сузана
Пенева, Раководител на
сектор Дејан Николовски

45.Предлог -закон за гаранција на Република
Северна Македонија на обврските по Договорот за
заем за изградба на автопатска делница Скопје Блаце, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за
обнова и развој и Јавното претпријатие за државни
патишта

Х

други извори

Државен советник Сузана
Пенева, Раководител на
сектор Дејан Николовски

други извори

Државен советник Сузана
Пенева, Раководител на
сектор Дејан Николовски

Нема
фискални
импликации

Раководител на
Трајко Спасовски

сектор

Нема
фискални
импликации

Раководител на
Трајко Спасовски

сектор

Нема

Раководител

сектор

46.Предлог - закон за задолжување на Република
Северна Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем за
дополнително финансирање на проектот “
Водоснабдување и одведување на отпадни води

Х

47.Предлог-закон за системот за внатрешна
финансиска контрола во јавниот сектор

Х

48.Годишен извештај за функционирањето на
системот на јавна внатрешна финансиска контрола
во 2019 година
49.Годишен извештај за работа на Секторот за
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Х

Х

фискални

на
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финансиска инспекција во јавниот секторво 2019
година

импликации

Фатмир Адеми

50.Предлог-уредба за изменување и дополнување на
Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на
органите и структурите во рамките на системот за
индиректно управување со Инструментот за
претпристапна помош (ИПА III)

Х

Нема
фискални
импликации

Државен советник Сузана
Пенева, Раководител на
сектор Александра
Симјаноска

51.Предлог-уредба за изменување и дополнување на
Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на
органите и структурите во рамките на системот за
децентрализирано управување со Инструментот за
претпристапна помош (ИПА)

Х

Нема
фискални
импликации

Државен советник Сузана
Пенева, Раководител на
сектор Александра
Симјаноска

52.Предлог-уредба за утврдување на додаток на плата
за обемноста на работни обврски и задачи на
административните службеницикои работат на
реформските приоритети од процесот на интеграција
на РСМ во ЕУ и НАТО и ИПА структурите

Х

Буџет на РСМ

Државен советник Сузана
Пенева, Раководител на
сектор Александра
Симјаноска
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В. Мерки и активности кои произлегуваат од работата на органот на државната управа
ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА:Изготвување наГодишен извештај за активностите на внатрешната ревизија, Стратешки и Годишен план за
внатрешна ревизија
Показател за успешност:Изготвени Годишен извештај за активностите на внатрешната ревизија, Стратешки и Годишен план за внатрешна ревизија
согласно правната регулатива
Активност

Временска рамка за извршување
Квартал 1

1.Изготвување на Годишен извештај за
активностите на внатрешната ревизија

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Х

2.Изготвување на Стратешки план за внатрешна
ревизија

Х

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.1.

Сектор за внатрешна
ревизија

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.1.

Сектор за внатрешна
ревизија

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА:Спроведување на попис на средствата и изворите на средства на Министерството
Показател за успешност:Спроведување на пописот на средствата и изворите на средства на Министерството за финансии во законски
предвидениот рок
Активност

Временска рамка за извршување
Квартал 1

1.Решение за усвојување на Извештајот на
средствата и на изворите на средства за предходната
година

Квартал 2

Квартал 3

Х

Квартал 4

Финансиски
средства
Обезбедени со
буџетска програма
1.10.1.

Организациски
облик/лице
Сектор за финансиски
прашања

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА:Завршна сметка на Министерството за финансии
Показател за успешност:Изготвување на завршната сметка во законски предвидениот рок
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Активност

Временска рамка за извршување
Квартал 1

1.Изготвена Завршна сметка на Министерството за
финансии

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Х

Финансиски
средства
Обезбедени со
буџетска програма
1.10.1.

Организациски
облик/лице
Сектор за финансиски
прашања

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА:Изработка на Предлог Буџетот на Министерството
Показател за успешност:Изготвување на предлог буџетското барање на Министерството во законски предвидениот рок
Активност

Временска рамка за извршување
Квартал 1

Квартал 2

1.Изработка на Предлог Буџетот на
Министерството за финансии

Квартал 3

Квартал 4

Х

Финансиски
средства
Обезбедени со
буџетска програма
1.10.1.

Организациски
облик/лице
Сектор за
финансиски
прашања

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА:Креирање и следење на остварувањето на макроекономската политика и подготовка на краткорочни и среднорочни
проекции на главните макроекономски индикатори, анализа на деловната клима и мерки за нејзино континуирано унапредување и изработка на
Програмата на економски реформи
Показател за успешност:Подготвено среднорочно макроекономско сценарион, Програма на економски реформи, објавени месечни и квартални
економски извештаи, објавен статистички преглед, зајакнати капацитети, подготвен придонес кон извештајот на ЕК за напредокот на земјата и
подготвен текст за НПАА во рамки на поглавјата 2-ЕК и 17-ЕМУ.
Активност

Временска рамка за извршување
Квартал 1

1. Подготовка на среднорочно макроекономско
сценарио во рамки на Фискалната стратегија
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х

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Финансиски
средства
Обезбедени со
буџетска програма

Организациски
облик/лице
Сектор за
макроекономска
политика/Јордан
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2. Подготовка на информации за краткорочните
месечни економски движења и Статистички
преглед на Министерството за финансии

3. Подготовка на квартални економски извештаи
4. Редовно следење на остварувањето на
макроекономските показатели по сектори и
подготовка на кратки соопштенија за главните
макроекономски индикатори објавени од домашни
и реномирани меѓународни институции.
5. Зајакнување на капацитетите за макроекономско
моделирање и проектирање и унапредување на
базата на макроекономски податоци
6. Активно учество во работните групи за поглавје
2. Економски критериуми и поглавје 3.17
Економска и монетарна унија во рамки на НПАА,
односно редовна координација на активностите,
подготовка на придонес кон извештајот за
напредокот, квартални и месечни извештаи,
следење на реализацијата на планираните
активности, ажурирање на матрицата итн.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.10.2.

Трајковски

х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/Јордан
Трајковски

х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/Јордан
Трајковски

х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/Јордан
Трајковски

х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/Јордан
Трајковски

х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за
макроекономска
политика/Јордан
Трајковски

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА :Продолжување на членството во Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели
при Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) во кој членуваат земји на ОЕЦД и други јурисдикции кои се имаат согласено да ги
имплементираат меѓународните стандарди за транспарентност и размена на информации во даночната област. Целта на мерката е подобрување на
способноста на земјите во развој како РСМ во преговорите за договори за размена на информации. Второ, учеството во peer review процесот и
добивањето на препораки од страна на Глобалниот форум во рамки на тој процес доведува до подобрувањето на правната рамка за транспарентност
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и размена на информации, понатамошно зголемување на транспарентноста, соработката и одговорноста меѓу финансиските институции и даночната
администрација во РСМ со финансиските институции и даночни администрации од другите земји, поголем поттик на даночните обврзници да ги
пријавуваат сите релевантни информации. Како член на Глобалниот форум Република Северна Македонија се стекнува со меѓународна видливост и
со тоа го зајакнува својот профил како сигурна локација за основање на бизнис. Притоа РСМ заедно со сите членови има еднаков глас во процесот
на донесување одлуки на Глобалниот форум, бидејќи сите одлуки се донесуваат со консензус.
Показател за успешност: Подобрување на правната рамка за транспареност и размена на информации, намалување на можностите за даночно
затајување, зајакнување на соработката меѓу финансиските институции и даночни администрации, зголемување на наплатата на даноците, зајакната
борба против корупцијата и перењето на пари.
Активност

Временска рамка за извршување
Квартал 1

Квартал 2

1.Координирање на втората рунда на “peer review”
оценувачкиот процес за размена на информации по
барање за даночни цели

Квартал 3

Квартал 4

x

Финансиски
средства
Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

2.Информација за членството на РМ во Глобалниот
форум за транспарентост и размена на информации
за даночни цели

x

3.Уплата на годишен надоместок за членство во
Глобалниот форум

x

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.
17.500 евра (овој
износ е подложен на
прилагодување
согласно стапката на
инфлација)

Организациски облик/лице
Сектор за јавни приходи и
даночна и царинска
политика/Управа за јавни
приходи
Сектор за јавни приходи и
даночна и царинска политика
Сектор за јавни приходи и
даночна и царинска политика

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА :Зајакнување на капацитетите за целосно приближување и преземање на правото на ЕУ, јакнење на
административните капацитети и координативните структури за преговори со ЕУ и користење на претпристапните фондови на ЕУ, поддржано преку
донатори и Буџетот на Република Северна Македонија
Показател за успешност:поголема апсорпција на ИПА средствата
Активност
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Квартал 1
1.Годишни изјави за гаранција за функционирање
на системот на управување и контрола во рамки на
децентрализираното спроведување на ИПА 1
(ДИС) за ИПА Компонента I и ИПА 2 за
Повеќегодишната Акциска програма за транспорт,
животна средина и климатски акции, и Годишните
програми за 2014 и 2017 година за 2019 година
2.Измени на Прирачници за работа на НИПАК,
ЦФЦД, НФ/МС и Оперативните структури

3.Активно спроведување на Националната
Акциска Програма за 2017 година, која ја
вклучува Акција 4 ЕУ поддршка за образование,
вработување и социјална политика, Резултатот 2
(еднаков пристап до квалитетно инклузивно
образование на сите нивоа) и Резултатот 3
(подобрена можност за вработување и пристап
до пазарот на труд и пристојна работа), во
вкупна вредност од 12,6 милиони евра од ИПА
средства кои ќе бидат имплементирани под
индиректно управување
4.Ревидирање на плановите за јавни набавки за
ИПА 2
5.Исплата за најголемиот дел од проектите со кои
беа финансирани проекти од Националната
Програма ТАИБ 2013, како и проектите од ИПА 2
во секторот транспорт, животна средина и за
проектите кои се финансираа во рамки на
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Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Финансиски
средства

Организациски облик/лице

Х

Обезбедени со
буџетска
програма 1.10.2.

Радица Коцева, ЦФЦД и
ресорните министерства

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
програма 1.10.2.

ЦФЦД и ресорните
министерства, Сектор за
управување со средствата од
ЕУ – ИПА, Национален
координатор за авторизација

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
програма 1.10.2.

ЦФЦД и ресорните
министерства

Х

Х

Х

Х

Обезбедени со
буџетска
програма 1.10.2.

ЦФЦД и ресорните
министерства

Х

Х

Х

Х

ЦФЦД и НФ
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Акциската програма за 2014 и 2017 година и
исплата на програмите на заедницата
6.Склучување на договорите финансирани од ИПА
2 Акциските програми за транспорт и животна
средина,

Х

Х

Х

Х

ЦФЦД

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА:Имплементирање на БЕПС пакетот на мерки кој е развиен од страна на Организацијата за економска соработка и
развој (ОЕЦД) и кој се состои од извештаи за 15 активности од кои 4 се минимални стандарди во рамки на кои се утврдени мерки кои ќе им
помогнат на земјите во справувањето со стратегиите на даночно планирање кои ги користат празнините и некомпатибилноста на даночните правила
за да вештачки го префрлат профитот во земји со ниски или без даноци, каде што имаaт многу мала или воопшто немаaт економска активност, што
резултира со плаќање на многу низок износ на данок на добивка или со целосно не плаќање на данок. Целта на мерката е овозможување на
преземање на мерки за спречување на можностите за одбегнување на плаќање на данок, односно мерки за зачувување на даночната основа, а со тоа и
на даночни приходи.
Показател за успешност: Спречување на можностите за одбегнување на плаќање на данок преку соодветни измени во законската и подзаконската
регулатива, зајакната анализа на ризик и зголемена соработка помеѓу даночните администрации и со тоа зголемување на даночните приходи
Активност

Временска рамка за извршување
Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

1.Имплементирање на четирите минимални
стандарди од БЕПС пакетот на мерки

Квартал 4
Х

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за јавни приходи
и даночна и царинска
политика/
Управа за
јавни приходи

2.Информација за членството на РМ во БЕПС
Инклузивната рамка

Х

Обезбедени со
буџетска програма
1.10.2.

Сектор за јавни приходи
и даночна и царинска
политика

3.Уплата на годишен надоместок за членство
во БЕПС Инклузивната рамка

Х

20.200 евра (овој износ е
подложен на
прилагодување согласно
стапката на инфлација)

Сектор за јавни приходи
и даночна и царинска
политика
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ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Изготвување на Годишен план за јавни набавки за 2020 година и акти за канцелариско и архивско работење на
Министерство за финансии за 2020 година
Показател за успешност: Изготвување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година во законски предвидениот рок и акти за канцелариско и
архивско работење на Министерство за финансии за 2020 година во законски предвидениот рок
Активност

Временска рамка за извршување
Квартал 1

Годишен план за јавни набавки за 2020 година

Квартал 2

Квартал 3

Квартал
4

Финансиски
средства

Х

Организациски
облик/лице
Сектор за правни работи
/Татјана Васева

Подготовка на план на архивски знаци за 2020 година

Х

Сектор за правни
работи/ Татјана Васева

Подготовка на листа на документарен материјал со
рокови на негово чување за 2020 година

Х

Сектор за правни
работи/ Татјана Васева

Подготовка на листа на архивскиот материјал за 2020
година

Х

Сектор за правни
работиТатјана Васева

Подготовка на Одлука за водењето на основна
евиденција на документите / записите во
Министерството за финансии
Подготовка на решение за определување на видови на
предмети за кои се води попис на документи/записи за
2020 година

Х

Сектор за правни
работи/ Татјана Васева

Х

Сектор за правни
работи/ Татјана Васева

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА:Мерки и активности кои произлегуваат од работата на Одделението за управување со човечки ресурси
Показател за успешност:Изготвени правилници, планови и решенија
Активност

Временска рамка за извршување
Квартал 1
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Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице
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Изготвување наПравилник за организација и работа на
Министерството за финансии

Х

Сектор за правни
работи/ Татјана Васева

Изготвување на Правилник за систематизација на
работните места во Министерство за финансии

Х

Сектор за правни
работи/ Татјана Васева

Изготвување на Решенија за распоредување на сите
вработени во МФ по новиот Правилник за
систематизација на работните места во Министерство за
финансии

Х

Сектор за правни
работи/ Татјана Васева

Изготвување наГодишен план за генерички обуки на
вработените во Министерството за финансии

Х

Сектор за правни
работи/ Татјана Васева

Изготвување на Годишен план за годишни одмори во
Министерство за финансии

Х

Сектор за правни
работи/ Татјана Васева

Изготвување на Решенија за користење на годишен
одмор на сите вработени во МФ

Х

Сектор за правни
работи/ Татјана Васева
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