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Годишниот план за работа на Министерството за финансии за 2021 година е подготвен согласно Методологијата за стратешко планирање и 
подготвување на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 124/08 и 58/18 
и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 233/19) и Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на 
државната управа во процесот на подготвување на Стратешкиот план и Годишниот план за работа (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.131/18).  

Планот претставува операционализација на мерките и активностите од првата година содржани во Стратешкиот план на Министерството за финансии 
зa 2021-2023 година, кои во континуитет се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели на Министерствотоза финансии и на 
стратешките приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија.  

Во првиот дел е даден краток преглед на програмите и потпрограмите, нивните цели и поврзаноста со стратешките приоритети и приоритетните цели 
на Владата за 2021 година како и со приоритетите и целите на Министерството за финансии. Понатаму, програмите се разработени преку потпрограми 
за кои се дадени показателите на успешност, конкретните активности, временската рамка, финансиските средства и организациските облици, односно 
лицата задолжени за нивно спроведување.  

Во вториот дел од Годишниот план е даден преглед на иницијативите на Министерството за финансии содржани во Програмата за работа на Владата 
на Република Северна Македонија за 2021 година, а во третиот дел се претставени мерките и активности кои произлегуваат од работата на 
Министерството за финансии, односно мерките кои не се составен дел на Стратешкиот план на Министерството за финансии за 2021-2023 година. 

Со силна посветеност на вработените во нашата институција подготвени сме успешно да го реализираме овој план и со тоа да придонесеме кон 
остварувањето на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата - препознатлива по ефикасност, ефективност, транспарентност и 
отчетност во спроведувањето на нејзините политики. 

 

Скопје,                                                                                                                                                                                                         
Февруари 2021 година                                                                                                                                                                                            

 Министерство за финансии 
Министер 

Dr. Fatmir Besimi 
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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. 
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МИСИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

Мисија 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. 

  

ВИЗИЈА 

Визијата на Министерството за финансии е со реализација на прогресивни идеи од својот домен, да придонесе за зајакнување на функционалната 
пазарна економија која се темели на знаење, иновации и одржлив развој. 
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1. П Р О Г Р А М И 

Годишниот план за работа е подготвен согласно Методологијата за стратешко планирање, Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на 
Владата на Република Северна Македонија за 2021 година како и Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на 
државната управа во процесот на подготвување на Стратешкиот и годишниот план за работа, за период од една година, во кој се операционализирани 
мерките и активностите содржани во програмите и потпрограмите на Стратешкиот план. 

Министерството за финансии во 2021 година во рамките на своите законски надлежности ќе ги реализира следниве програми со мерки и активности 
кои се во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија и приоритетите и целите на 
Министерството за финансии содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 година:  

✓ Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните;  
✓ справување со светската пандемија предизвикана од Коронавирусот COVID 19; 
✓ успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија; 
✓ владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и 

обврзувачка транспарентност;  

За остварување на наведените стратешки приоритети, Министерство за финансии превзема мерки кои ќе придонесуваат за реализација на истите 
дефинирајќи ги следните приоритетни цели: 

✓ задржување на финансиската и макроекономска стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста; 
✓ фискална одржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурни проекти; 
✓ предвидлив, ефикасен и праведен даночен систем, намалување на сивата економија, поттикнување на приватната иницијатива и инвестиции; 
✓ реформи во јавните финансии, подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на 

Република Северна Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна 
контрола и транспарентно известување;  

✓ етапно воведување во неколку пилот институции буџетско финансирање по принципот на исполнување на развојни индикатори (СМАРТ 
Клучни перформансни индикатори); 

✓ ефективна и ефикасна заштита на финансиските интереси на Европска Унија и националните финансиски интереси, подобрување на 
законската, институционалната и оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите и измамите при 
имплементацијата на ЕУ фондовите; 

✓ ефикасно користење на ЕУ пристапната помош и зајакнување на воспоставениот систем за финансиско управување и контрола на средствата 
од ИПА во насока на прилагодување на системот за управување со структурните фондови; 

✓ одржување на професионална, мотивирана и ефикасна структура за имплементација на европските фондови; - креирање на сеопфатен 
национален развоен план за долгорочен и одржлив развој запазувајќи ги принципите на инклузивност, кохерентност и транспарентност; 
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✓ воведување на секторски пристап и паметна специјализација и насочување на инвестициите во клучни економски сектори со потенцијал за 
раст; 
 

Во Годишниот план креирани се следниве стратешки програми и потпрограми:  
1. ПРОГРАМА: Администрација, 

Потпрограма 1: Администрација 
                              1.1. Финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средства 

                               1.2. Внатрешна ревизија во Министерство за финансии и во субјектите кои имаат склучено договор, 
                               1.3. Јавна внатрешна финансиска контрола, 
                               1.4. Финансиски прашања и сервисирање на обврските, 
                               1.5. Реализација на Планот за јавни набавки и следење на реализација на склучени договори, 
                               1.6. Второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања од должниците 
                               1.7. Одржување на ИКТ инфраструктура и ИТ поддршка на апликативни решенија 

2. ПРОГРАМА: Mакроекономска и фискална политика 
Потпрограма 2: Макроекономска и фискална политика 

                                                    2.1. Макроекономска политика и подготовка на проекции на макроекономски индикатори, 
                              2.2. Управување со јавните финансии , подоготовка на Фискална стратегија, Буџет на РСМ и извршување    на Буџет, 
                              2.3. Трезорско работење, извршување и ликвидност на Буџетот, 
                              2.4. Меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг, 
                              2.5. Управување со средства од ИПА фондови, 
                              2.6. Централно финансирање и склучување договори со донатори и фондови (ЦФСД) 
                              2.7. Јавни приходи и даночна и царинска политика, 
                              2.8. Стратешко планирање 

3. ПРОГРАМА: Финансиски систем  
Потпрограма 3: Финансиски систем  
                              3.1. Надградба и усогласување на регулативата од областа на банкарски и небанкарски инститиции, 
                              3.2. Надградба и усогласување на регулативата од областа на пазарот на капитал, 
                              3.3. Надградба и усогласување на регулативата од областа на сметководствен систем, платен промет и ревизија                               

3.4. Надградба и усогласување на регулативата од областа на игрите на среќа и на забавните игри, 
                             3.5. Надградба и усогласување на регулативата од областа на системот на осигурување и реосигурување, 

4. ПРОГРАМА: Имотно правни работи 
Потпрограма 70 и 71: Управа за имотно правни работи и подрачни одделенија 
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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: 
- Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија; 
- владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка 

транспарентност; 
- модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните 

субјекти. 

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,  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, ефективна и ефикасна заштита на финансиските интереси на Европска Унија и националните финансиски интереси, 
подобрување на законската, институционалната и оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите и измамите 
при имплементацијата на ЕУ фондовите, наплата на побарувања пренесени по законски основи во Министерството за финансии, побарувања 
генерирани од Компензациони фондови како и наплата на побарувања по основ на јавен долг.  

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, спроведување на финансиска 
инспекција кај субјектите од јавниот сектор, ефективна и ефикасна заштита на финансиските интереси на Европска Унија и националните финансиски 
интереси, подобрување на законската, институционалната и оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите 
и измамите при имплементацијата на ЕУ фондовите, наплата на побарувањата, ажурирање на портфолиото со бришење на отпишаните побарувања 
и потврдување на реалната состојба со активните побарувања, продажба на недвижен имот стекнат во стечајни и извршни постапки. 

Показатели за успешност: 
- Зајакнат систем за јавна внатрешна финансиска контрола,  
- извршени ревизии согласно годишните планови за внатрешна ревизија во Министерството за финансии и во субјектите кои имаат склучено 

договор за вршење внатрешна ревизија со Министерството за финансии, 
- извршени финансиски инспекции над трошењето на јавните средства кај субјектите од јавниот сектор,  
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- применети ефективни и сразмерни мерки за спречување, откривање и навремено постапување со сите утврдени случаи на неправилности при 
користењето на фондовите од Европска Унија,  

- остварени приходи 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,  
- редовно одржување на ИКТ инфраструктура. 

 

ПОТПРОГРАМА 1: Администрација 
                                   1.1. Финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средства 

Цел на потпрограмата: 
- Заштита на финансиските интереси на субјектите од јавниот сектор од сериозно лошо финансиско управување преку 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. 

Показател за успешност: 
- извршени финансиски инспекции, 
- 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 

Појдовна основа: 
- 2020 година извршени се 315 

финансиски инспекции во 
јавен сектор 

- 64% реализација на 
Акцискиот план 2019-2020 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
2021 година 
- 350 финансиски инспекции спроведени во 

јавниот сектор 
- 80 % реализација на активностите планирани со 

Акцискиот план за 2020-2021 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Зајакнување на 
финансиската 
инспекција во 
јавниот сектор 

Спроведување на инспекција 
над трошењето на јавните 
средства од страна на субјектите 
од јавниот сектор 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиска 
инспекција во јавниот 
сектор и координација на 
борба против измама на ЕУ 
средства  

 
Годишен извештај за работата 
на финансиската инспекција во 
јавниот сектор во 2020 година 

Х  / / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиска 

инспекција во јавниот 

сектор и координација на 
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борба против измама на ЕУ 

средства  

 
Нов Закон за финансиската 
инспекција во јавниот сектор 

/ X / / 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.1 

Сектор за финансиска 

инспекција во јавниот 

сектор и координација на 

борба против измама на ЕУ 

средства  

 
Нов Закон за академија за јавни 
финансии 

/ X / / 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.1 

Сектор за финансиска 

инспекција во јавниот 

сектор и координација на 

борба против измама на ЕУ 

средства  

 

Подготовка на Внатрешни 
постапки за работа за Секторот 
за финансиска инспекција во 
јавниот сектор и координација 
на борба против измама на ЕУ 
средства 

/ / X X 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.1 

Сектор за финансиска 

инспекција во јавниот 

сектор и координација на 

борба против измама на ЕУ 

средства  

 
Подготовка на подзаконски акти 
за добивање на лиценца за 
финансиски инспектор  

/ X X / 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.1 

Сектор за финансиска 

инспекција во јавниот 

сектор и координација на 

борба против измама на ЕУ 

средства  

Зајакнување на 
системот за заштита 
на финансиските 
интереси на ЕУ во 
РСМ 

Предлог - Уредба за утврдување 
на меѓусебните односи на 
структурите вклучени во 
системот на управување со 
неправилности и измами при 
користење на ЕУ средства 

/ Х / / 

Обезбедени со 
буџетска 

програма 1.10.1 

Сектор за финансиска 

инспекција во јавниот 

сектор и координација на 

борба против измама на ЕУ 

средства  
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Предлог - Одлука за 
воспоставување 
институционална мрежа за 
сузбивање на неправилности и 
измами при управување со 
средствата од Европската Унија 
(во понатамошниот текст: 
АФКОС мрежа) 

/ Х / / 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.1 

Сектор за финансиска 

инспекција во јавниот 

сектор и координација на 

борба против измама на ЕУ 

средства  

 

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

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиска 

инспекција во јавниот 

сектор и координација на 

борба против измама на ЕУ 

средства  

 

Ревидирање на Национална 
стратегија за заштита на 
финансиските интереси на ЕУ 
2019-2022 

 
/ 

 
Х 

 
Х 

 
/ 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиска 

инспекција во јавниот 

сектор и координација на 

борба против измама на ЕУ 

средства  

 

Годишен извештај за 
спроведување на Националната 
стратегија за борба против 
измама и заштитата на 
финансиските интереси на 
Европската унија 2019-2022 
година во 2020 година 

 
/ 

 
X 

 
/ 

 
/ 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиска 

инспекција во јавниот 

сектор и координација на 

борба против измама на ЕУ 

средства  

 

ПОТПРОГРАМА 1: Администрација 
                                   1.2. Внатрешна ревизија во Министерство за финансии и во субјектите кои имаат склучено договор 

Цел на потпрограмата: Извршување на функцијата на внатрешна ревизија во Министерството за финансии и во субјектите кои имаат склучено 
договор за вршење внатрешна ревизија со Министерството за финансии. 
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Показател за успешност: 
Извршени ревизии согласно годишните планови за внатрешна 
ревизија во Министерството за финансии и во субјектите кои 
имаат склучено договор за вршење внатрешна ревизија со 
Министерството за финансии. 

Појдовна основа: 
Стратешки и Годишни 
планови за внатрешна 
ревизија 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
-Реализирање на 11 ревизии предвидени со 
годишните планови за внатрешна ревизија во 
Министерството за финансии и во субјектите кои 
имаат склучено договор за вршење внатрешна 
ревизија со Министерството за финансии. 

 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

 

Спроведување на внатрешна ревизија во 
Министерството за финансии, Бирото за 
јавни набавки, Управата за финансиска 
полиција, Управата за финансиско 
разузнавање, Советот за унапредување и 
надзор на ревизијата и Фондот за 
осигурување на депозити, согласно 
годишните планови за внатрешна ревизија. 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за 
внатрешна 
ревизија 

 

ПОТПРОГРАМА 1: Администрација 
                                   1.3. Јавна внатрешна финансиска контрола 

Цел на потпрограмата: Зајакнување на јавната внатрешна финансиска контрола.  
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Показател за успешност: 

▪ Мерка 1: Зајакнати законски прописи за ЈВФК и методолошка рамка -
донесени упатства и правилници  

▪ Мерка 2: Зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на 
централно и локално ниво - изготвенa анализa на потребите за обуки, 
Програма и План за обуки и модели на национална сертификација на 
внатрешни ревизори  

▪ Мерка 3: Промовирање на концептот на системот за внатрешна 
финансиска контрола во јавниот сектор -одржан јавен настан  

▪ Мерка 4, 5 и 6: Спроведена проценка на стратешки документи, раководна 
отчетност и контролните активности во 4 пилот институции и подготвено 
упатство за управување со ризици 

▪ Мерка 7: - Подготвен годишен извештај и  
                  -Спроведена една проверка за ФУК и една за ВР  

Појдовна основа: 2020 
година. 

▪ 0 
▪ 0 
 
 
▪ 0 
 
▪ 0 

 
▪ 0 

 

▪ 1 
▪ 0 

Планиран резултат (одредница) на 
годишно ниво: во 2021 год. 
▪ 4 
▪ 2 
 
 
▪ 1 
 
▪ 4 
 
▪ 1 

 

▪ 1 
▪ 2 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

1.Програма за УЈФ 
П6.М1 Зајакнати 
законски прописи за 
ЈВФК и методолошка 
рамка  

Упатство за подготовка на 
интерни акти за начинот на 
планирање, подготовка и 
извршување на буџетот / 
финансискиот план, 
сметководството и финансиското 
известување, како дел од новиот 
прирачник за ФУК. 

X Х   
Твининг 
проект 
615.000 ден. 

Сектор за јавна 
внатрешна финансиска 
контрола  
 

 
Упатство за подготовка на 
интерни акти за набавки и 
склучување на договори  

Х Х   
Твининг 
проект  
615.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  
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Правилник за спроведување 
обука и испит и програма за 
сертификација на внатрешните 
ревизори  

 Х Х  
Твининг 
проект  
615.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  

 

Правилник за формата и 
содржината на уверение за 
овластен внатрешен ревизор во 
јавниот сектор  

 Х Х  
Твининг 
проект  
615.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  

2.Програма за УЈФ 
П6.М2 Зајакнати 
административни 
капацитети за ФУК и 
ВР на централно и 
локално ниво  

Анализа на потребите за обуки, 
Програма и План за обуки за МФ 
и буџетските корисници врз 
основа на Политиката за ЈВФК и 
новиот Закон за ЈВФК  

Х    
Твининг 
проект  
615.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  

 

Извештај со предлози за можни 
модели на национална програма 
за сертификација на внатрешни 
ревизори  

Х Х   
Твининг 
проект  
615.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  

3.Програма за УЈФ 
П6.М1А2 
Промовирање на 
концептот на 
системот за 
внатрешна 
финансиска 
контрола во јавниот 
сектор  

Организација на тркалезна маса - 
Презентација на нацрт Закон за 
ЈВФК пред 
релевантните засегнати страни 

 Х   
Твининг 
проект  
300.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  

4.Политика за ЈВФК 
Мерка 1.3: 
Воспоставување / 
подобрување на 
каскадниот модел 
на цели во 

Подготовка на прашалник и 
спроведување самопроценка на 
постојните стратешки документи 
во четири пилот институции  

Х Х   
Твининг 
проект  
615.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  
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стратешките и 
годишните планови 

5.Политика за ЈВФК 
Мерка 2.1 : 
Зајакнување на 
отчетноста и 
линиите за 
известување, 
обезбедување 
препораки и нивно 
спроведување во 
четири пилот 
институции 

Подготовка на прашалник и 
спроведување самопроценка на 
раководната отчетност во четири 
пилот институции 

Х Х Х  
Твининг 
проект  
615.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  

6.Политика за ЈВФК 
Мерка 3.1: 
Ажурирани и 
применети упатства 
за управување со 
клучните ризици 

Изготвување поедноставено 
упатство за управување со 
ризици. 

Х    
Твининг 
проект  
615.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  

 

Подготовка на прашалник и 
спроведување самопроценка на 
управувањето со ризиците во 
четири пилот институции. 

Х Х   
Твининг 
проект  
300.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  

 

Подготовка на прашалник и 
спроведување проценка на 
контролните активности во 
четири пилот институции. 

  Х Х 
Твининг 
проект  
300.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  

7.Политика за ЈВФК, 
Приоритет 8 
Постојано следење 
на системот на 
внатрешна 
финансиска 
контрола  

Анализа на Годишните извештаи 
за ЈВФК  и подготовка на 
Годишниот извештај за 
функционирање на системот на 
јавна внатрешна финансиска 
контрола 

 Х Х  
500.000 ден. 
Буџет на РСМ 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  
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Спроведување проверки на 
квалитетот на работењето на ФУК 
и ВР од ЦЕХ 

   Х 
Твининг 
проект  
1.000.000 ден. 

Сектор за јавна 

внатрешна финансиска 

контрола  

 

ПОТПРОГРАМА 1: Администрација 
                                   1.4. Финансиски прашања и сервисирање на обврските 

Цел на потпрограмата: Редовно сервисирање на обврските према давателите на услугите. 

Показател за успешност:: 
- Изработен Предлог буџет на Министерството, 
- Завршна сметка на Министерството, 
- Реализација на Проектот „Купи куќа купи стан“ 

Појдовна основа: 
Реализиран Буџет на 
Министерството од 
претходна година 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- редовно сервисирање на обврските, 
- изработка на Предлог буџетот на 

Министерството, 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

 
Редовно сервисирање на обврските 
на Министерството за финансии 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиски 
прашања  
 

 
Учество во реализација на Проектот 
„Купи куќа купи стан“ 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиски 
прашања  
 

 
Спроведување на попис на 
средствата и изворите на средства 
на Министерството 

Х   Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиски 
прашања  
 

 
Завршна сметка на Министерството 
за финансии 

Х   Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиски 
прашања  
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Изработка на Предлог Буџетот на 
Министерството за финансии 

 Х Х  

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиски 
прашања  
 

 

ПОТПРОГРАМА 1: Администрација 
                                   1.5. Реализација на Планот за јавни набавки и следење на реализација на склучени договори 

Цел на потпрограмата: Реализација на Планот за јавни набавки заради непречено функционирање на Министерството, следење на реализација на 
склучени договори 

Показател за успешност: 
-Реализација на Планот за јавни набавки  

Појдовна основа: 
Реализиран план за јавни набавки 
во 2020 година 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- Реализација на Планот за јавни набавки за 2021 

година 

 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

 

Подготовка и реализација на 
Годишниот план за јавни 
набавки 2021 година 
 

X    

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за правни работи  

 
Следење на реализација на 
склучени договори 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за правни работи 

 

ПОТПРОГРАМА 1: Администрација 
                                   1.6. Второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања од должниците 

Цел на потпрограмата: Наплата на побарувања, ажурирање на портфолиото со бришење на отпишаните побарувања и потврдување на реалната 
состојба со активните побарувања, продажба на недвижен имот стекнат во стечајни и извршни постапки 

Показател за успешност: Појдовна основа: 
1. Наплатени средства во 2020 год.,  

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
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1. Индексот на исполнување на наплатата на побарувањата по 
основ на јавен долг претставува Смарт индикатор за 
успешност на наплатата и истиот ќе се следи квартално,  

2. Степенот на расчистување на портфолиото на побарувања од 
должници кои се водат на конто ССП (сомнителни и спорни 
побарувања) и во вонбилансна евиденција по донесување на 
законска и подзаконска регулатива со што соодветно ќе се 
воспостави смарт индикатор за успешноста на наплата од 
активните побарувања како квартални индикатори за 
второто полугодие,  

3. Извршена продажба на недвижен имот стекнат во стечајни и 
извршни постапки 

2. Донесување на законска и 
подзаконска регулатива за 
поведување постапка за бришење 
на ненаплативите побарувања и 
побарувања од бришани субјекти,  

3. Изработка на проценки за вредност 
на невижностите кои се во 
надлежност на Бирото за судско 
вештачење и соодветно на тоа 
спроведување на постапка за 
продажба на имотот 

1. Проекција за наплата на средства по основ на јавен 
долг со 20% пораст,  

2. Расчистување на портфолиото на побарувања од 
должници кои се водат на конто ССП (сомнителни и 
спорни побарувања) и во вонбилансна евиденција со 
бришење на ненаплативите побарувања и 
побарувања од бришани субјекти,  

3. Остварена продажба на недвижен имот стекнат во 
стечајни и извршни постапки 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

 

Изработка на извештаи за 
преземени мерки на наплата 
точка 5.5 од Процедурата за 
преземање на мерки за наплата 
на побарувањата број 01-5226/1 
од 12.08.2019 година 

јануари 2021 / / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

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

 

Писмена преписка со Државно 
правобранителство на Република 
Северна Македонија (барање 
известувања и одговори за 
состојбата на поведените 
постапки) 

јануари 2021 / / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 
Барање за нови проценки и 
ургенции за процена на имот до 
Биро за судски вештачења 

јануари 2021 / / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 
Постапување по одлуки на 
Управниот суд и на Вишиот 
управен суд согласно Законот за 

јануари 2021 / / / 
Обезбедени со 

буџетска 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 
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управни спорови (донесување на 
управни акти) 

програма 
1.10.1. 

 
Спроведување на акциски план 
за попис на имот  

јануари 2021 / / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 
Извештај на Комисијата за попис 
на побарувањата и обврските и 
на недвижен и движен имот 

јануари 2021 / / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 Завршни сметки 
февруари 

2021 
/ / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 
Поднесување на опомени и 
известувања до должници 

февруари 
2021 

/ / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

Продажба на имотстекнат во 
постапка за наплата на 
побарувања за кој се добиени 
проценки од Биро за судски 
вештачења. 

февруари 
2021 

/ / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

Постапување по заведени 
управни спорови пред Управниот 
и пред Вишиот управен суд 
согласно Законот за управни 
спорови (дописи до 
првостепените органи, одговори 
на тужби и одговори на жалби до 
судовите. 

февруари 
2021 

/ / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 
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Обезбедување на комплетна 
административно-техничка 
поддршка за следење на 
наплатата на побарувањата 

март 2021 / / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

Следење на почитување на 
одредбите од договорите и 
придржување на отплата на 
утврдените ануитети од страна на 
должниците - Проверка на 
првиот квартален смарт 
индикатор 

март 2021 / / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

Постапување по жалби изјавени 
против решенија за присилна 
наплата на судски такси 
(донесување на управни акти) 

/ април 2021 / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

Анализа и проценка на 
побарувањата кои од разни 
причини не можат да се наплатат, 
да се отпишат ( по усвојување на 
Закон за Буџети) 

по 
усвојување 
на Закон за 

Буџети 

по 
усвојување 
на Закон за 

Буџети 

по 
усвојување 
на Закон за 

Буџети 

по 
усвојување 
на Закон за 

Буџети 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

Ажурирање на портфолиото со 
бришење на отпишаните 
побарувања и потврдување на 
реалната состојба со активните 
побарувања (по усвојување на 
Закон за Буџети) 

по 
усвојување 
на Закон за 

Буџети 

по 
усвојување 
на Закон за 

Буџети 

по 
усвојување 
на Закон за 

Буџети 

по 
усвојување 
на Закон за 

Буџети 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

Активирање на инструменти за 
заддршка на средства за поврат 
на ддв и заддршка на донации до 
Сектор за трезор/поднесување на 
барање за поведување на судска 
постапка за наплата на 
побарувања 

/ мај 2021 / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 
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Следење на почитување на 
одредбите од договорите и 
придржување на отплата на 
утврдените ануитети од страна на 
должниците -Проверка на 
вториот квартален смарт 
индикатор 

/ јуни 2021 / / 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

Следење на почитување на 
одредбите од договорите и 
придржување на отплата на 
утврдените ануитети од страна на 
должниците -Проверка на 
третиот квартален смарт 
индикатор 

/ / 
септември 

2021 
/ 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

Проверка на првиот смарт 
индикатор за степен на 
расчистување на портфолио 
(доколку се исполнети 
законските услови) 

/ / 
септември 

2021 
/ 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

Следење на почитување на 
одредбите од договорите и 
придржување на отплата на 
утврдените ануитети од страна на 
должниците -Проверка на 
четвртиот квартален смарт 
индикатор 

/ / / 
декември 

2021 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 
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Проверка на вториот смарт 
индикатор за степен на 
расчистување на портфолио 
(доколку се исполнети 
законските услови) 

/ / / 
декември 

2021 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 
Проверка на годишен смарт 
индикатор за степен на продажба 
на имот 

/ / / 
декември 

2021 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за второстепена управна 

постапка, управни спорови и наплата 

на побарувања 

 

ПОТПРОГРАМА 1: Администрација 
                                   1.7. Одржување на ИКТ инфраструктура и ИТ подршка на апликативни решенија 

Цел на потпрограмата: 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 информациите. 

Показател за успешност: 
- редовно одржување на ИКТ инфраструктура, 
- одржување и ИТ поддршка на апликативните решенија 

Појдовна основа: 
Добрите практики на 
одржување на ИКТ 
инфраструктура 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
- континуирана функционалност на ИКТ 

инфраструктура. 

 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

 

Континуиран развој и одржување 
на ИКТ инфраструктура во 
согласност со развојот на новите 
технологии, стандарди и барањата 
на други субјекти 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за информатика 

 

 
Континуиран развој, одржување и 
ИТ поддршка на апликативните 
решенија 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за информатика 
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Имплементација на современ 
интегриран информационен систем 
за управување со јавните финансии 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за информатика 

 

 

 

ПРОГРАМА: Програма макроекономска и фискална политика 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: 
-Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните;  
-справување со светската пандемија предизвикана од Коронавирусот COVID 19;  
-успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија; и  
-модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти. 
Приоритетна цел: 
Спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на финансиската и макроекономската стабилност, зголемување на 
конкурентноста на економијата и на вработеноста. 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа 
- Задржување на финансиска и макроекономска стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста;-фискална 

одржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфра структурни проекти; унапредување на концептот и практиките за општествена 
одговорност; 

- предвидлив, ефикасен и праведен даночен систем, намалување на сивата економија, поттикнување на приватната иницијатива и инвестиции;  
- реформи во јавните финансии, подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на 

Република Северна Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна 
контрола и транспарентно известување; 

- етапно воведување во неколку пилот институции буџетско финансирање по принципот на исполнување на развојни индикатори (СМАРТ Клучни 
перформансни индикатори);  

- ефикасно користење на ЕУ пристапната помош и зајакнување на воспоставениот систем за финансиско управување и контрола на средствата од 
ИПА во насока на прилагодување на системот за управување со структурните фондови;  

- одржување на професионална, мотивирана и ефикасна структура за имплементација на европските фондови; 
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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: 
Спроведување на реформи во управувањето со јавните финансии и обезбедување на етапна консолидација на буџетскиот дефицит на среден рок ( 
4,9% од БДП во 2021, 3,8% во 2022, 3,2% во 2023 година, 2,8% во 2024 и 2,0% во 2025), задржување на макроекономската стабилност, 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. 

ПОТПРОГРАМА 2: Макроекономска и фискална политика 
                                    2.1.Макроекономска политика и подготовка на проекции на макроекономски индикатори 

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: 
-Краткорочни и среднорочни проекции на главните 
макроекономски индикатори 
-Нацрт-Програма на економски реформи 2022-2024 - 
поглавје 5 
 

Појдовна основа: 
Проекции на главните 
макроекономски индикатори 
согласно Ревидираната фискална 
стратегија за 2021 – 2023 (со изгледи 
до 2025) 
 
 
 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
-Краткорочни и среднорочни проекции на 
главните макроекономски индикатори вклучени 
во Фискалната стратегија 2022-2024 
-Подготвена Нацрт- ПЕР 2022-2024 - поглавје 5 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување 

Финансиски 
средства 

Организациски облик/лице 
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Подготовка на 
Програма на 
економски 
реформи 

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

  X X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 
политика 
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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 

 X X  

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 
политика 

 

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

   
 

X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 
политика  и  
Национален координатор за 
подготовка на Програмата на 
економски реформи 

 

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

X    

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 
политика  и  
Национален координатор за 
подготовка на Програмата на 
економски реформи 

 

Доставување на 
Програмата на економски 
реформи до Европска 
Комисија 

X    

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 
политика  и  
Национален координатор за 
подготовка на Програмата на 
економски реформи 

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

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

   X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 

политика 
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Доставување на 
Информацијата со предлог 
мерки за подобрување на 
деловната клима согласно 
Извештајот Doing Business 
на Светска банка до Влада 
на РСМ 

   X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 

политика 

 

 Следење на реализацијата 
на мерките и изработка на 
Информација за статус на 
реализација на мерките за 
подобрување на деловната 
клима согласно Извештајот 
Doing business на Светска 
банка 

X X   

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 

политика 

 

Подготовка на Извештај до 
Светска банка за 
напредокот во 
спроведување на 
реформите согласно 
Извештајот Doing business 

 X   

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 
политика 

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 

  X  

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 
политика, 
Сектор за буџет и фондови, 
Сектор за трезор, 
Сектор за меѓународни 
финансиски односи и управување 
со јавен долг 

 
Доставување на Извештајот 
за извршување на Буџетот 
на РСМ до Влада на РСМ 

  X  

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 
политика и 
Сектор за трезор 
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Реализација на 
проектот „Купи 
куќа, купи стан“  

Објавување на Одлука за 
времетраењето на јавниот 
повик и бројот на јавни 
повици за пријавување на 
граѓани за добивање 
субвенциониран станбен 
кредит 

X    

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Комисија на проектот 

 

 Разгледување и 
одлучување по барања за 
субвенциониран станбен 
кредит  

X X X X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Комисија на проектот 

 

Извештај за 
спроведувањето на 
Законот за 
субвенционирање на 
станбен кредит 

   X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Комисија на проектот 

 

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

   X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Комисија на проектот 

ПОТПРОГРАМА 2: Макроекономска и фискална политика 
                                   2.2. Управување со јавните финансии, подготовка на Фискална стратегија, Буџет на РСМ и извршување на Буџетот 

Цел на потпрограмата: Спроведување на реформи во управувањето со јавните финансии и обезбедување на етапна консолидација на буџетскиот 
дефицит на среден рок, позасилена наплата на изворните приходи и други приливи, рационално и наменско користење на буџетските средства. 
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Показател за успешност: 
Спроведување на реформи во управувањето со јавните 
финансии и обезбедување на етапна консолидација на 
буџетскиот дефицит на среден рок (4,9% од БДП во 2021, 3,8% во 
2022 и 3,2% во 2023 година, 2,8% во 2024 и 2,0% во 2025), 
позасилена наплата на изворните приходи и други приливи, 
рационално и наменско користење на буџетските средства. 

Појдовна основа: 
Предвиден 
буџетски 
дефицит од 8,5% 
за 2020 година 
согласно 
Ревидираната 
фискална 
стратегија 2021 – 
2023 (со изгледи 
до 2025). 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Очекуван буџетски дефицит од 4,9% од БДП во 2021 година. 
Донесени се: Фискалната стратегија со макроекономска 
проекција и проекција на јавен долг, Буџет на РСМ, Завршна 
сметка на Буџет на РСМ, Буџетски циркулар, Извештаи за 
извршување на Буџетот на РСМ. 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување 

Финансиски 
средства 

Организациски облик/лице 
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

 
Фискална стратегија на среден 
рок 

X X   

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  

 
Буџет на Република Северна 
Македонија за 2022 година 

  X X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  

 Закон за буџети X    

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  

 
Измена и дополнување на 
Буџетот (Ребаланс) 

 X X X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  
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Закон за извршување на 
Буџетот на Република Северна 
Македонија 

  X X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  

 
Завршна сметка на Буџетот за 
претходната година 

X X   

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  

 
Пријавување и евиденција на 
обврски 

X X X X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  

 
Унапредување на буџетскиот 
процес 

X X X X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  

 

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

 X   

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  

 

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

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  

 

Учество во работни групи во 
НППА и следење на поглавје 
3.33 Финансиски и буџетски 
одредби 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за буџет и фондови  
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ПОТПРОГРАМА 2: Макроекономска и фискална политика 
                                   2.3. Трезорско работење, извршување и ликвидност на Буџетот 

Цел на потпрограмата: Реформи во јавните финансии, зајакнување на процесот на извршување на Буџетот на Република Северна Македонија и на 
буџетите на општините,  планирање на ликвидност и транспарентно известување 

Показател за успешност: 
- навремено изготвени и доставени извештаи за користење на 
средствата од резерви на Централниот буџет за тековната, 
односно претходната година,  
- навремено  внесени финансиски планови,  
- навремено изготвени проекции за ликвидност, 
- навремено извршени барања за плаќања, 
- навремено изготвени извештаи за извршување на буџетите и 
објавени согласно календарот, 
 - активно користење на модулот е-плаќања од порталот е-
трезор од страна на буџетските корисници. 

Појдовна основа: 
Буџетот на РСМ за 2021 
година и буџетите на 
општините, Трезорскиот 
информационен систем 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
-изготвени и доставени извештаи до Владата, 
-внесени финансиски планови, 
- изготвени проекции за ликвидност, 
- извршени барања за плаќања,  
-изготвени и објавени извештаи за извршување на 
буџетите,  
-користење на модулот е-плаќања од порталот е-трезор 
од страна на буџетските корисници: 10% заклучно со 
април 2021, 30% заклучно со јули 2021; 40%  заклучно со 
октомври 2021; 60% заклучно со декември 2021, 
 -изготвена тендерска документација за IFMIS. 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Полугодишен 
извештај за 
користење на 
средствата од 
резервите на 
Централниот Буџет 
за тековната 
година 

Извршување на средства од 
резервите на Централниот 
буџетсогласоОдлуките на Влада 
на РСМ 

X X 
 
 

 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за трезор  

 
Изготвување и доставување на 
Извештајот до Влада на РСМ 

  X  

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за трезор 
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Годишен извештај 
за користење на 
средствата од 
резервите на 
Централниот Буџет 
за тековната 
година 

Извршување на средства од 
резервите на Централниот 
буџет согласно Одлуките на 
Влада на РСМ 

 
X 

X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за трезор  

 

Изготвување и доставување на 
Извештај за користење на 
средствата од резервите на 
Централниот Буџет за 
претходната година до Влада на 
РСМ 

X    

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за трезор  

Извршување на 
Буџетот на РСМ и 
на буџетите на 
општините  

Преземање на тековни 
активности поврзани со 
извршување на Буџетот на РСМ 
и на буџетите на општините 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Обезбедени со 
буџетска 

програма 1.10.2 

Сектор за трезор  

Користење на 
модулот е-плаќања 
од порталот е-
трезор од страна 
од буџетските 
корисници  

Оnline внес на барања за 
плаќања  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Обезбедени со 
буџетска 

програма 1.10.2 

Сектор за трезор  

Имплементација 
на интегриран 
информационен 
систем за 
управување со 
јавни финансии 

Проект со експерти од Светска 
банка за техничка помош за 
изработка на тендерска 

документација за IFMIS 

X    

Донаторски 
средства-

координатор 
Светска банка 

Сектор за трезор  

 

ПОТПРОГРАМА 2: Макроекономска и фискална политика 
                                   2.4 Меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг 
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Цел на потпрограмата: Спроведување на реформи во управувањето со јавните финансии и обезбедување на етапна консолидација на буџетскиот 
дефицит на среден рок 

Показател за успешност: 
Спроведување на реформи во управувањето со јавните 
финансии и обезбедување на етапна консолидација на 
буџетскиот дефицит на среден рок (4,9% од БДП во 
2021, 3,8% во 2022, 3,2% во 2023 година, 2,8% во 2024 и 
2,0% во 2025), како и одржување на нивото на јавниот 
долг. 
Обезбедување на финансиски извори во форма на 
заеми и ХВ  за непречено извршување на Буџет 2021. 
 

Појдовна основа: 
Предвиден буџетски 
дефицит од 8,5% за 2020 
година согласно 
Ревидираната фискална 
стратегија 2021 – 2023 (со 
изгледи до 2025). 
Предвидено финансирање 
утврдено во Буџет 2021 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
-Подготвена Програма за реформа на управувањето со 
јавните финансии 2022-2027, 
-Усвоен Акциски план за спроведување на Програмата за 
реформа на управувањето со јавни финансии за 2021 год. 
-Годишен Извештај за следење на Акцискиот план за 
спроведување на Програмата за реформа на управувањето со 
јавни финансии за 2020 година  
 Полугодишен Извештај за следење на Акцискиот план за 
спроведување на Програмата за реформа на управувањето со 
јавни финансии за јануари 2021 до јуни 2021 година 
- Годишен извештај за јавниот долг за 2021 година, 
- Формирана работна група за спроведување на Акцискиот 
план за управување со јавните инвестиции, 
- Воспоставена организациона единица за управување со 
јавни инвестиции во МФ 
-Подготовка на договори за заеми и гаранции, 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

 
Континуирано издавање на 
државни хартии од 
вредност 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 
односи и управување со јавен долг 
 

 
Стратегија за управување 
со јавен долг 

Х Х   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 
Годишен извештај за 
јавниот долг 

Х Х   
Обезбедени со 

буџетска 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 
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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 Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

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. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

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

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

Изработка на месечен 
план на обврските по 
основ на долгот на 
државата кои се плаќаат 
од Буџетот на Република 
Северна Македонија 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

Известување на 
носителите на долгот на 
државата за обврските 
кои доспеваат во 
тековниот период 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 
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Редовно сервисирање на 
обврските од долгот на 
државата кои се плаќаат 
од Буџетот на Република 
Северна Македонија 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

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 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

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. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

Подготовка на сите 
документи кои 
произлегуваат како 
обврска од Оперативниот 
договор склучен со ПАО и 
Прирачникот за 
внатрешни постапки на 
Вишиот програмски 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 
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службеник (СПО) (во 
мирување) 

 

Координација на 
активностите поврзани со 
управување на ИПА II 
проектите во потсекторот 
управување со јавни 
финансии 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

Координација на 
активностите поврзани со 
програмирање на ИПА III 
во потсекторот 
управување со јавни 
финансии 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

Програма за 
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 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

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. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 
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Координација на 
подготовката на нова 
Програма за реформа на 
управувањето со јавни 
финансии 2022-2027 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

Спроведување на 
Акциски план за 
управување со јавни 
инвестиции 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 
Координација на 
спроведувањето на ПЕФА 

Х Х   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

Навремено завршување 
на преговорите за 
обезбедување поволни 
кредити и донации за 
реализација на проектите 
на Владата на Република 
Северна Македонија 

Х Х Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 
Подготовка на договори 
за гаранција 

Х Х Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 
Подготовка на договори 
за заеми 

Х Х Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 

Подготовка и реализација 
на Поткомитетот за 
економски и финансиски 
прашања и статистика 

Х Х Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 

 
Учество во Управниот 
комитет на 

Х Х Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Сектор за меѓународни финансиски 

односи и управување со јавен долг 
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Инвестициската рамка за 
Западен Балкан 

 

ПОТПРОГРАМА 2: Макроекономска и фискална политика 
                                   2.5. Управување со средствата од ИПА фондовите 

Цел на потпрограмата: 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, 
-Поголемо користење на ИПА фондовите подржани преку 
донатори и Буџетот на РСМ 

Појдовна основа: 
Досега искористените 
ИПА фондови 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
-Поголема апсорпција на ИПА средствата 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

 

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

X X X X 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Сектор за управување со средствата од 
ЕУ-ИПА 
 

 

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 

Сектор за управување со средствата 

од ЕУ-ИПА 



 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2021 ГОДИНА  39 
 

 

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

X X X X 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Сектор за управување со средствата 

од ЕУ-ИПА 

 

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 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

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

 
Доставување на Барања за 
финансирање до Европската 
комисија 

Х Х Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Национален координатор за 
авторизација и 
Сектор за управување со средствата од 
ЕУ-ИПА 

 

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

Х Х Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Национален координатор за 
авторизација и 
Сектор за управување со средствата од 
ЕУ-ИПА 

 

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

   X 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Национален координатор за 
авторизација и 
Сектор за управување со средствата од 
ЕУ-ИПА 
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Спроведување на ефикасен 
систем за затварање на 
програмите, со цел 
осигурување дека сите 
направени трошоци се во 
согласност со ЕУ и 
националните правила 

   Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Национален координатор за 
авторизација и  
Сектор за управување со средствата од 
ЕУ-ИПА 

 

Редовно процесирање на 
барањата за средства од 
страна на Секторот за 
централно финансирање и 
склучување на договори и од 
Агенцијата за финансиска 
поддршка на земјоделството 
и руралниот развој 

Х Х Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Национален координатор за 
авторизација и  
Сектор за управување со средствата од 
ЕУ-ИПА 

 

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

Х    
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Национален координатор за 
авторизација и 
Сектор за управување со средствата од 
ЕУ-ИПА 

 

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 

Х Х Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Национален координатор за 
авторизација и 
Сектор за управување со средствата од 
ЕУ-ИПА 

 
Редовно известување до ЕК 
за идентификуваните 
неправилности со ИПА 

Х Х Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Национален координатор за 
авторизација и 
Сектор за управување со средствата од 
ЕУ-ИПА 
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Подготовка и анализа на 
предлозите на ЕК во однос 
на системите за управување 
со ИПА III 

  Х Х 
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Национален координатор за 
авторизација и 
Сектор за управување со средствата од 
ЕУ-ИПА 

 

ПОТПРОГРАМА 2: Макроекономска и фискална политика 
                                   2.6. Централно финансирање и склучување договори со донатори и фондови (ЦФСД) 

Цел на потпрограмата: 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: 
Склучени договори согласно Национална / Оперативна  
ИПА програми 

Појдовна основа: 
Склучените договори со 
ЕУ и другите донатори 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Над 60% реализација на плановите за јавни набавки 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

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

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 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за централно 
финансирање и склучување 
договори,  
Сектор за управување со 
средствата од ЕУ-ИПА,  
Виши програмски службеници  
ИПА Координатори од ресорните 
министерства и институциите –
кориснички 
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Спроведување на одредбите 
од Оперативните договори, 
Договорот за суб-делегирање 
на задачи за Проектот за 
доизградба на Коридор X, 
Договорот за спроведување на 
ИПА средствата помеѓу ЦФЦД и 
НАО и Банкарскиот протокол 
помеѓу МФ и НБРСМ, 
Договорот за спроведување на 
ИПА помеѓу НИПАК, НАО и 
Раководителот на 
Оперативната структура, 
Меморандумот за соработка 
помеѓу НАО и АФКОС, како и 
прирачниците за внатрешни 
постапки за ресорните 
министерства/ институциите 
кориснички. 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

ЦФЦД,  
Сектор за управување со 
средствата од ЕУ-ИПА,  
ресорните министерства/ 
институциите - кориснички и 
НБРСМ 

 

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. 

Сектор за централно 
финансирање и склучување 
договори,   
Сектор за управување со 
средствата од ЕУ-ИПА 
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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.  

Х Х Х Х 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за централно 
финансирање и склучување 
договори,  
Виши програмски службеници 
ИПА Координатори од Ресорните 
министерства и институциите 
кориснички 

 

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. 

Х Х Х Х 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за централно 
финансирање и склучување 
договори,  
ИПА Координатори од Ресорните 
министерства и институциите 
кориснички 

 

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 и III од ИПА 1 и 
ИПА 2. 

Х Х Х Х 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за централно 
финансирање и склучување 
договори,   
Сектор за управување со 
средствата од ЕУ-ИПА, Виши 
програмски службеници/ ИПА 
Координатори од Ресорните 
министерства и институциите 
кориснички 

 

ПОТПРОГРАМА 2: Макроекономска и фискална политика 
                                   2.7. Јавни приходи и даночна и царинска политика 

Цел на потпрограмата: Постојана надградба и усогласување на регулативата од областа на даночниот и царинскиот систем, како и системот поврзан 
со оданочување со акциза и оданочување со данок на моторни возила со законодавството на ЕУ, изменување на даночната и царинска регулатива 
како и регулативата од областа на акцизите и оданочувањето на моторните возила согласно со приоритетите на Владата на РСМ и создавање услови 
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за ефикасно функционирање на даночните и царинските постапки како и подобра и поефикасна имплементација на прописите од областа на 
акцизите и оданочувањето со данок на моторни возила. Воедно, целта на програмата е да обезбеди праведен, ефикасен, транспарентен и достапен 
даночен систем кој ќе се темели на современи дигитални технологии во функција на постигнување на забрзан, инклузивен и одржлив економски 
раст како и усогласување на домашното законодавство со европските директиви. 

Показател за успешност: Обезбедување на ефикасно 
функционирање на даночниот, царинскиот систем и системот 
поврзан со оданочување со акциза и оданочување со данок на 
моторни возила преку навремено донесување на закони и 
подзаконски акти од оваа област во надлежност на Министерството 
за финансии и органите во негов состав кои се надлежни за 
администрирање на јавните приходи.  

Појдовна основа: 
Досега донесените 
законски и 
подзаконски акти 
 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Хармонизирање на правната рамка со регулативата 
на ЕУ и изменување на даночната и царинска 
регулатива и регулативата од областа на акцизите и 
оданочувањето на моторните возила согласно со 
приоритетите на Владата на РСМ. 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Стабилен царински 
систем 

Следење на прописите од 
областа на царинската 
регулатива и понатамошно 
усогласување со директивите 
на ЕУ. 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 
даночна и царинска 
политика  

Предлог-Уредба за 
применување на регулативите 
на Комисијата на Европските 
заедници за распоредување 
на одредени стоки во 
Комбинираната номенклатура 
( 3 дополнувања) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска 

политика  

 

Предлог-Одлука за 
усогласување и менување на 
Царинската тарифа за 2022 
година 

 
 

 
 

 
 

 
X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска 

политика  
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Предлог-Закон за изменување 
и дополнување на Законот за 
Царинската тарифа 

 
 

 
 

 
 

 
X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска 

политика  

Стабилен даночен 
систем 

Закон за изменување и 
дополнување на Законот за 
даночна постапка/Нов закон 
за даночна постапка 

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска 

политика  

Дополнување на 
надлежностите на 
даночните органи 

Предлог закон за измена и 
дополнување на законот за 
управата за јавни приходи 

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска 

политика  

Допрецизирање на 
законски одредби 
од Законот за 
данокот на 
додадена вредност  

Измена и дополнување на 
правилник за спроведување 
на Законот за данокот на 
додадена вредност 

 X   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска 

политика  

Унапредување и 
дигитализација на 
начинот и 
постапката за 
доделување на ЕДБ 

Правилник за постапката, 
начинот и роковите за 
доделување на единствен 
даночен број, содржината и 
начинот на водење на 
единствениот регистар на 
даночни обврзници, 
содржината и формата на 
пријавата за 
регистрација,како и 
постапката за бришење од 
регистрацијатa,  

 X   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска 

политика  

Усогласување на 
законот за данокот 
на додадена 
вредност со ЕУ 
Директивата за ДДВ 

Измена и дополнување на 
законот за данокот на 
додадена вредност 

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска 

политика  
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Имплементирање 
на стратегија за 
реформа на 
даночниот систем 
2021-2025 

Акциски план за 
имплементација на 
Стратегијата за реформа во 
даночниот систем 2021-2025 

X    

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска 

политика  

Стабилен систем 
поврзан со 
оданочување со 
акциза и 
оданочување со 
данок на моторни 
возила 

Предлог-Закон за изменување 
и дополнување на Законот за 
акцизите 
 

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска 

политика  

 

Предлог - Уредба за 
изменување и дополнување 
на Уредбата за начинот на 
пресметка на данокот на 
моторни возила и на износите 
потребни за пресметка на 
данокот на моторни возила 

 X   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 
даночна и царинска 
политика 

 

ПОТПРОГРАМА 2: Макроекономска и фискална политика 
                                   2.8. Стратешко планирање 

Цел на потпрограмата: Подготвување на планските документи во Министерството 

Показател за успешност: Изготвени плански документи: 
Стратешки план на МФ, Годишен план на МФ, Иницијативи за 
Годишната програма за работа на Владата, Полугодишни и 
Годишни извештаи за спроведување на Годишниот план за 
работа на МФ 

Појдовна основа: 
Стратешкиот план и 
Годишниот план од 2020 
година 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:  
Навремено и квалитетно подготвување на планските 
документи (Стратешки план Годишен план и Извештаи) 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 
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Стратешки план на 
Министерството  

Подготовка на Нацрт- 
Стратешки план на МФ и 
креирање на програми, 
потпрограми и проекти 

 X X  

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Самостојно одделение за 
стратешко планирање  

 
Доставување на Нацрт-
стратешкиот план до ГС на 
Владата на РСМ 

  X  

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Самостојно одделение за 

стратешко планирање  

 
Донесување и објавување на 
Стратешкиот план на WEB 
страната на МФ 

X    

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Самостојно одделение за 

стратешко планирање  

 

Подготовка на Извештај за 
остварените резултати во 
функција на стратешките 
приоритети на Владата на 
Република Северна 
Македонија за 2020 година 

X    

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Самостојно одделение за 

стратешко планирање  

Годишен план за 
работа на 
Министерството 

 Подготовка на Годишен план 
за работа на Министерството 

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Самостојно одделение за 

стратешко планирање  

 
Донесување и објавување на 
Годишен план за работа на 
WEB страната на МФ 

X    

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Самостојно одделение за 

стратешко планирање  

 

Следење и известување за 
спроведување на Годишен 
план за работа на МФ 
(периодични извештаи) 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Самостојно одделение за 

стратешко планирање  

Извештај за 
спроведување на 
Годишниот план за 

Подготовка на Извештај за 
спроведување на Годишниот 

X    
Обезбедени со 

буџетска 

Самостојно одделение за 

стратешко планирање  
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работа од 
претходната година 

план за работа од претходната 
година 

програма 
1.10.2. 

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

X    
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Самостојно одделение за 

стратешко планирање  

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

X    
Обезбедени со 

буџетска 
програма 1.10.2 

Самостојно одделение за 

стратешко планирање  

 

 

ПРОГРАМА: Финансиски систем 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: 
-Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните; 
- успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија; 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: 
-задржување на финансиска и макроекономска стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста; 
-квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата 
за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија; 
- квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија 

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 РСМ и создавање услови за ефикасно функционирање на финансиското работење. 

Показатели за успешност: Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот систем 

 

ПОТПРОГРАМА 3: Финансиски систем 
                                   3.1. Надградба и усогласување на регулативата од областа на банкарски и небанкарски инститиции 

Цел на Потпрограмата: Постојана надградба и усогласување на регулативата од областа на банкарскиот систем и небанкарските институции,  



 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2021 ГОДИНА  49 
 

Показател за успешност: Обезбедување на ефикасно 
функционирање на финансискиот систем преку навремено 
донесување на закони и подзаконски акти, навремено 
извршување на надлежностите на Министерството за 
финансии кои произлегуваат од Законската регулатива од 
областа на финансискиот систем. 

Појдовна основа: 
Досега донесените 
закони и под 
законски акти 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Навремено хармонизирање на правната рамка со 
регулативата на ЕУ, спроведување на законска 
регулатива. 

Издавање на две решенија за основање и работа на 
финансиско друштво, издавање на шест решенија за 
согласност на финансиско друштво 
Издавање на решение за согласност на давател на 
финансиски лизинг 
 

Мерки Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

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. 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 
бр.1.10.3. 

Сектор за финансиски 
систем  
 

 

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 РСМ со соодветните 
супервизорски тела во ЕУ и земјите 
членки и опциите за брзо постапување 
и намалување на трошоците во случај 
на криза. 

Х Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 
бр.1.10.3. 

Сектор за финансиски 
систем  
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Усогласување на 
домашното 
законодавство со 
Директивата 
2013/36/ЕУ за 
пристапот на 
активностите на 
кредитните 
институции и 
прудентната 
супервизија на 
кредитните 
институции и 
инвестициските 
фирми и 
Регулативата (ЕУ) 
бр.575/2013 за 
прудентните барања 
за кредитните 
институции и 
инвестициските 
фирми 

Нов Закон за банките    X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 
систем  
 

Имплементирање на 
Директивата 
2014/59/ЕУ за 
формирање на рамка 
за заздравување и 
решавање на 
кредитни институции 
и инвестициски 
фирми во домашното 
законодавство 

Закон за закрепнување на банки со 
проблеми 

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

Намалување на 
ризиците во 
финансискиот систем 
и одржување на 

Закон за финансиска стабилност X    

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  
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финансиската 
стабилност во 
Република Северна 
Македонија како и 
усогласување со 
Регулативата 
1092/2010 за 
макропрудентен 
надзор на 
финансискиот систем 
и за воспоставување 
на Одбор за 
системски ризик на 
Европската комисија. 

Подобрување на 
правната рамка за 
вршење на 
факторинг, во насока 
на развој на оваа 
финансиска 
активност во 
Република Северна 
Македонија како 
алтернативен начин 
на финансирање на 
компаниите. 

Закон за изменување и дополнување на 
Законот за финансиски друштва 

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  
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Зајакнување на 
водечката улога на 
Народната банка во 
креирањето и 
спроведувањето на 
макропрудентната 
политика и 
одржувањето на 
финансиската 
стабилност во 
земјава, преку 
доделување на 
законски мандат за 
преземање 
макропрудентни 
мерки спрема 
банките и 
штедилниците. 

Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Народната банка на 
Република Македонија 
 

 X   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за девизното работење 

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

Усогласување со 
новиот Закон за 
платежни услуги и 
платни системи, во 
кој ќе бидат 
транспонирани 
релевантните ЕУ 
Директиви 

Закон за изменување и дополнување на 
Законот за вршење на услуги брз 
трансфер на пари 

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

Понатамошно 
усогласување на 
Законот за 
финансиска 
дисциплина со 

Закон за изменување и дополнување на 
Законот за финансиска дисциплина 

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  
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Директивата 
2011/7/ЕУ за борба 
против задоцнетото 
плаќање во 
комерцијалните 
трансакции, во делот 
на рокот за 
исполнување на 
паричните обврски 
помеѓу субјектите од 
јавниот сектор и 
економските 
оператори од 
приватниот сектор. 

Донесување на 
решенија за работа 
на друштвата за 
финансиски лизинг 

Разгледување на барања и издавање на 
дозволи за основање и работа и 
согласности на друштвата за 
финансиски лизинг и следење на 
нивното работење 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски 

систем  

Донесување на 
решенија за работа 
на финансиските 
друштва 

Разгледување на барања и издавање на 
дозволи за основање и работа и 
согласности на финансиските друштва и 
следење на нивното работење 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски 
систем  

 

ПОТПРОГРАМА 3: Финансиски систем 
                                   3.2. Надградба и усогласување на регулативата од областа на пазарот на капитал 

Цел на потпрограмата: Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот систем 

Показател за успешност: 
Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот 
систем преку навремено донесување на закони и подзаконски 
акти, навремено извршување на надлежностите на 
Министерството за финансии кои произлегуваат од Законската 
регулатива од областа на финансискиот систем 

Појдовна основа: 

Досега донесените 
закони и подзаконски 
акти  

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Навремено хармонизирање на правната рамка со 
регулативата на ЕУ, спроведување на законска 
регулатива 
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Мерки  Активности Временска рамка за спроведување Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

 

Следење и имплементација 
на прописите од областа на 
пазарот на капитал и 
понатамошно усогласување 
на домашната регулатива 
од областа на пазарот на 
капитал со законодавството 
на ЕУ 

X X X X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

Усогласување на 
домашното 
законодавство за 
Директивата 2009/65/ЕУ 
во врска со друштвата за 
колективно инвестирање 
во преносливи хартии од 
вредност  

Закон за изменување и 
дополнување на Законот за 
инвестициски фондови  

X    

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

Усогласување на 
домашното 
законодавство од областа 
на пазарот на капитал со 
Директивата 2004/109/ЕУ 
за усогласување на 
барањата за 
транспарентност во врска 
со информациите за 
издавачите на хартии од 
вредност, Регулативата 
(EУ) 2017/1129 за 
проспектот што треба да 
се објави кога хартиите од 
вредност се нудат на 
јавноста или се примени 
за тргување на регулиран 

Закон за проспекти за и 
обврски за транспарентност 
за издавачите 

   X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 
систем  
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пазар и Директивата 
2001/34/ЕУ за прием на 
хартии од вредност на 
котација на берза 

Усогласување на 
домашното 
законодавство од областа 
на пазарот на капитал со 
Директивата 2014/65/ЕУ 
за пазарот на финансиски 
инструменти, 
Директивата 2004/109/ЕУ 
за усогласување на 
барањата за 
транспарентност во врска 
со информациите за 
издавачите на хартии од 
вредност, Регулативата 
(EУ) 2017/1129 за 
проспектот што треба да 
се објави кога хартиите од 
вредност се нудат на 
јавноста или се примени 
за тргување на регулиран 
пазар и Директивата 
2001/34/ЕУ за прием на 
хартии од вредност на 
котација на берза 

Закон за финансиски 
инструменти  

   X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 
систем  

 
  



 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2021 ГОДИНА  56 
 

ПОТПРОГРАМА 3: Финансиски систем 
                                   3.3. Надградба и усогласување на регулативата од областа на сметководствен систем, платен промет и ревизија 

Цел на потпрограмата: Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот систем 

Показател за успешност: 
Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот 
систем преку навремено донесување на закони и подзаконски 
акти, навремено извршување на надлежностите на 
Министерството за финансии кои произлегуваат од Законската 
регулатива од областа на финансискиот систем. 

Појдовна основа: 
Досега донесените 
закони и подзаконски 
акти 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Навремено хармонизирање на правната рамка со 
регулативата на ЕУ, спроведување на законска 
регулатива. 
Издавање на лиценци за процена од областа на 
побарувања и обврски 
Спроведување на обука на политичките партии за 
материјално-финансиското работење и начинот на 
пополнување 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

 

Следење и имплементација на 
прописите од областа на 
сметководството и 
понатамошно усогласување на 
законодавната рамка за 
сметководство со 
законодавството на ЕУ 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

 

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 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  
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Усогласување на 
домашното 
законодавство со 
Директивата 
2014/56/ЕУ со која се 
менува Директивата 
2006/43 за законска 
ревизија на 
годишните сметки и 
консолидираните 
сметки и со 
Регулативата 
537/2014 за 
посебните услови за 
законска ревизија на 
субјектите од јавен 
интерес. 

Нов Закон за ревизија  X   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

Усогласување на 
домашното 
законодавство со 
Директивата за 
платежни услуги 
(2007/64/EУ), 
Директивата за 
платежни услуги 2 
(2015/2366/ЕК), 
Директивата за 
електронски пари 
(2009/110/EК), 
Директивата за 
конечност на 
порамнувањата 
(98/26/EК), 
Директивата за 
платежни сметки 
(2014/92/ЕУ), како и 

Нов Закон за платежни услуги и 
платни системи 

X    

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  
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соодветни одредби 
на Регулативата за 
заменски 
надоместоци за 
картично засновани 
платежни трансакции 
(2015/751/ЕУ) и 
Регулативата за 
воспоставување 
технички и деловни 
барања за кредитни 
трансфери и 
директни 
задолжувања во евра 
(260/2012/ЕУ). 

Подобрување на 

функционалноста на 

Институтот за 

сметководители и 

овластени 

сметководители и на 

правната рамка за 

сметководствената 

професија. 

Нов закон за вршење на 

сметководствени работи 

 X   Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.3. 
Сектор за финансиски 

систем  

Зголемување на 
бројот на 
проценители 

Спроведување на стручен испит 
за проценувач од областа на 
побарувањата и обврските 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

 
Издавање лиценци од областа 
на побарувањата и обврските 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  
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Спроведување на обука на 
политичките партии за 
материјално-финансиското 
работење и начинот на 
пополнување на финансискиот 
извештај, најмалку еднаш 
годишно. 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

 

ПОТПРОГРАМА 3: Финансиски систем 
                                   3.4. Надградба и усогласување на регулативата од областа на игрите на среќа и на забавните игри 

Цел на потпрограмата: Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот систем 

Показател за успешност: 
Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот 
систем преку навремено донесување на закони и подзаконски 
акти, навремено извршување на надлежностите на 
Министерството за финансии кои произлегуваат од Законската 
регулатива од областа на финансискиот систем 

Појдовна основа: 
Досега донесените закони 
и подзаконски акти  

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Донесување на Закон за изменување и дополнување 
на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, 
донесување на Правилници за интернет игри на 
среќа, донесување на 650 решенија за игри на среќа 
и забавни игри, 200 дозволи за игри на среќа и 
забавни игри и 10 лиценци за игри на среќа 

Мерки  Активности 
Временска рамка за спроведување Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Донесување на 
решенија, дозволи и 
предлог-лиценци за 
приредување на игри 
на среќа 
 

Разгледување на барања и 
издавање на решенија и 
дозволи на приредувачите на 
игри на среќа и забавни игри 
 

X X X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  

 

Закон за изменување и 
дополнување на Законот за 
игрите на среќа и за забавните 
игри  

 X   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски 

систем  
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ПОТПРОГРАМА 3: Финансиски систем 
                                  3.5. Надградба и усогласување на регулативата од областа на системот на осигурување и реосигурување 

Цел на потпрограмата: Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот систем 

Показател за успешност: 
Обезбедување на ефикасно функционирање на 
финансискиот систем преку навремено донесување на 
закони и подзаконски акти, навремено извршување на 
надлежностите на Министерството за финансии кои 
произлегуваат од Законската регулатива од областа на 
финансискиот систем 

Појдовна основа: 

Досега донесените 
закони и подзаконски 
акти  

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Хармонизирање на правната рамка со регулативата на ЕУ, 
спроведување на законска регулатива 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување Финансиски 
средства 

Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

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) 

Нов закон за 
осигурување 

   X 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски систем  

 
 
 

ПРОГРАМА: Имотно правни работи 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: 
Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните; 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: 
Задржување на финансиска и макроекономска стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста; 

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 
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Показатели за успешност: Зголемен број на завршени постапки 

ПОТПРОГРАМА 70 и 71: Управа за имотно правни работи и подрачни одделенија 

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 број на завршени предмети  

Појдовна основа: 
Реализирани предмети во 
2020 година 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Зголемување на бројот на завршени предмети 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

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

 
X 

 
X 

 
Х 

 
Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.4. 

Управа за имотно 
правни работи  

 
Имплементација на Законот за 
експропријација 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.4. 

Управа за имотно 
правни работи  

 

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

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.4. 

Управа за имотно 
правни работи  

 

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. 

Управа за имотно 
правни работи  

 

 

Б. Иницијативи на органот на државната управа утврдени во Годишната програма за работа на Владата за 2021 година 
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Иницијатива 
Временска рамка за подготвување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

1.Предлог-Програма на економски реформи 2021-
2023 

X    

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Национален координатор за 
подготовка на Програмата на 
економски реформи 

2. Информација за статусот на реализација на 
мерките за подобрување на деловната клима 
согласно извештајот „Doing Business” на Светска 
банка 

 X   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за макроекономска 
политика 

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

  X  

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за макроекономска 

политика 

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

   X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за макроекономска 

политика 

5.Информација за Програмата за економски 
реформи 2022-2024 година со акциски план за 
реализација на препораките усвоени на Економско-
финансискиот дијалог во мај 2021 година 

 X   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Национален координатор за 
подготовка на Програмата на 
економски реформи 

6.Извештај за спроведување на Законот за 
субвенционирање на станбен кредит 

   X 
Нема 

фискални 
импликации 

Сектор за макроекономска 

политика 

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

   
 

X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за макроекономска 

политика 
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8.Предлог-закон за буџети X    

Обезбедени со 
буџетска 
програма 
1.10.2 

Сектор за буџет и фондови 

9.Предлог-Завршна сметка на Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2020 година 

 X   

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за буџет и фондови 

10.Предлог-Фискална стратегија на Република 
Северна Македонија за среднорочен период 2022-
2024 година 

 X   

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за буџет и фондови 

11.Предлог-Уредба за методологијата за 
распределба на приходите од данокот на додадена 
вредност по општини за 2022 

 X   

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за буџет и фондови 

12.Предлог за изменување и дополнување на 
Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 
година 

  X  

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за буџет и фондови 

13.Предлог-Буџет на Република Северна Македонија 
за 2022 година 

  X X 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за буџет и фондови 

14.Предлог-Закон за извршување на буџетот на 
Република Северна Македонија за 2022 година 

  X X 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за буџет и фондови 
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15.Годишен извештај за користење на средствата од 
резервите на Централниот буџет 

X    

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за трезор 

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

  X  

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за трезор 

17.Предлог-закон за изменување и дополнување на 
Законот за даночна постапка 

  Х  

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 
даночна и царинска политика 

18.Предлог-Закон за изменување и дополнување на 
Законот за акцизи 

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска политика 

19.Предлог-Закон за изменување и дополнување на 
Законот за данокот на додадена вредност 

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска политика 

20.Предлог-закон за изменување и дополнување на 
Законот за Управа за јавни приходи 
 

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска политика 

21.Предлог-Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Царинска тарифа 

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска политика 
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22.Предлог - закон за изменување и дополнување на 
Законот за стоковни резерви 

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска политика 

23.Предлог-уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за начинот на пресметка на данок на 
моторни возила и на износите потребни за пресметка 
на данокот на моторни возила 

 Х   

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска политика 

24.Предлог-уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за распоредување на одредени стоки во 
Комбинираната номенклатура согласно регулативите 
на Европската Комисија (4 дополнување) 

 

Х 
   

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска политика 

25.Предлог-уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за распоредување на одредени стоки во 
Комбинираната номенклатура согласно регулативите 
на Европската Комисија ( 5 дополнување) 

 

 
 Х  

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска политика 

26.Предлог-уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за распоредување на одредени стоки во 
Комбинираната номенклатура согласно регулативите 
на Европската Комисија (6 дополнување) 

 

 
  Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска политика 

27.Предлог-Одлука за усогласување и менување на 
Царинската тарифа за 2022 година 

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за јавни приходи и 

даночна и царинска политика 

28.Предлог-закон за финансиски инструменти  Х   

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

29.Предлог-закон за проспекти и обврски за 
транспарентност на издавачите 

 Х   
Обезбедени 

со буџетска 

Сектор за финансиски систем 
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програма 

1.10.3 

30.Предлог-закон за ревизија  Х   

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

31.Предлог-закон за закрепнување на банки со 
проблеми 

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

32.Предлог-закон за банките    Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

33.Предлог- одлука за 20-та емисија на обврзници за 
денационализација 

Х    

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

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

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

35.Предлог-закон за изменување и дополнување на 
Законот за финансиска дисциплина 

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

36.Предлог-закон за изменување и дополнување на 
Законот за финансиски друштва  

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

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

   Х 
Обезбедени 

со буџетска 

Сектор за финансиски систем 
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програма 

1.10.3 

38.Предлог-закон за финансиска стабилност Х    

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

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

Х    

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

40.Предлог-закон за изменување и дополнување на 
Законот за игрите на среќa и на забавните игри 

Х    

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

41.Предлог-закон за изменување и дополнување на 
Законот за Народната банка на Република Северна 
Македонија 

 Х   

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

42.Предлог-закон за платежни услуги и платни 
системи 

Х    

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

43.Предлог-закон за осигурување    Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.3 

Сектор за финансиски систем 

44.Предлог-Акциски план за спроведување на 
Програмата за реформа на управувањето со јавни 
финансии за 2021 година 

Х    

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 
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45.Информација за работата на Советот за управување 
со јавни финансии со Нацрт-Полугодишен извештај за 
напредок во спроведувањето на Акцискиот план за 
спроведување на Програмата за реформа на 
управувањето со јавни финансии за периодот јануари 
2021-јуни 2021 година 

  Х  

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

46. 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 2020 
година 

Х    

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

47. Предлог-одлука за утврдување на максималниот 
износ на ново задолжување преку издавање на 
државни хартии од вредност на домашниот 
финансиски пазар во 2022 година 

   Х 

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

48. Годишен извештај за управување со јавниот долг 
на Република Северна Македонија за 2020 година. 

 Х   

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.2 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

49.Предлог-Програма за реформа на управувањето со 
јавни финансии за период 2022-2027 година 

   Х 

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

50.Предлог -закон за гаранција на Република Северна 
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 Европската Инвестициона Банка и АД 
НЕР 

  Х  други извори 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 
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51.Предлог-закон за задолжување на Република 
Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка 
за обнова и развој по Договорот за заем за 
финансирање на проектот за воспоставување на 
интегриран информациски систем за управување со 
финансии (ИФМИС) и интегриран даночен 
информациски систем (ИТИС) 

   Х други извори 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

52.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 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

53.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 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

54.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 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

55. Предлог-закон за гаранција на Република Северна 
Македонија на обврските по Договорот за заем за 
финансирање на “Проектот за изградба на автопатска 
делница Кичево – Гостивар за делница Кичево - 
Букојчани кој ќе се склучи меѓу Европската банка за 
обнова и развој и Јавното претпријатие за државни 
патишта 

  Х  други извори 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 
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56. Предлог-закон за гаранција на Република Северна 
Македонија на обврските под Договорот за заем за 
Проектот за изградба на магистрални гасоводи 
делница Гостивар - Кичево и делница Свети Николе – 
Велес, кој ќе се склучи помеѓу Европската банка за 
обнова и развој и АД НЕР 

  Х  други извори 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

57. Предлог-закон за гаранција на Република Северна 
Македонија по Договорот за заем за Проектот „ФЕ 
Осломеј 2 и ФЕ Битола”, кој ќе се склучи помеѓу 
Европската банка за обнова и развој и АД ЕСМ Скопје 

   Х други извори 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

58. Предлог на Закон за гаранција на Република 
Северна Македонија на обврските по Финансискиот 
договор КОВИД - 19 одговор на Северна Македонија – 
РБСМ, наменет за финансирање на мали и средни 
претпријатија и средно пазарно капитализирани 
претпријатија, кој ќе се склучи меѓу Европската 
инвестициона банка и Развојната банка на Северна 
Македонија АД Скопје, по скратена постапка 

Х    други извори 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

59.Предлог-закон за задолжување на Република 
Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка 
за обнова и развој - Светска банка по Договорот за 
заем за дополнително финансирање на проектот за 
поврзување на локалните патишта 

Х    други извори 

Сектор за меѓународни 

финансиски односи и 

управување со јавен долг 

60. Годишен извештај за функционирањето на 
системот на јавна внатрешна финансиска контрола во 
2020 година 

  Х  

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за јавна внатрешна 
финансиска контрола  

61.Предлог -закон за академија за јавни финансии Х    

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.1 

Сектор за јавна внатрешна 
финансиска контрола 

62. Предлог-закон за изменување и дополнување на 
Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор 

 Х   
Обезбедени 

со буџетска 

Сектор за финансиска 
инспекција во јавниот сектор 
и координација на борба 
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програма 

1.10.1 
против измама на ЕУ 
средства   

63. Предлог-одлука за воспоставување 
институционална мрежа за сузбивање на 
неправилности и измами при управување со 
средствата од Европската Унија (во понатамошниот 
текст: АФКОС мрежа) 

Х    

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.1 

Сектор за финансиска 
инспекција во јавниот сектор 
и координација на борба 
против измама на ЕУ 
средства   

64. Годишен извештај за работа на финансиската 
инспекција во јавниот сектор во 2020 година 

 Х   

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.1 

Сектор за финансиска 
инспекција во јавниот сектор 
и координација на борба 
против измама на ЕУ 
средства   

65. Годишен извештај за спроведување на 
Националната стратегија за борба против измама и 
заштитата на финансиските интереси на ЕУ во 2020 
година 

 Х   

Обезбедени 

со буџетска 

програма 

1.10.1 

Сектор за финансиска 
инспекција во јавниот сектор 
и координација на борба 
против измама на ЕУ 
средства   

66. Информација за реорганизација на националните 
структури надлежни за управување со средства од 
Европската Унија со цел нивна подготовка за ефикасно 
управување со структурните и кохезионите фондови 

Х    

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2 

Сектор за управување со 
средствата од ЕУ-ИПА 

67.Предлог –закон за донесување Закон за 
изменување и дополнување на Законот за јавни 
набавки во областа на одбраната и безбедноста 

Х    
Нема 

фискални 
импликации 

Биро за јавни набавки  
 

 

 

 

В. Мерки и активности кои произлегуваат од работата на органот на државната управа 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА: Изготвување на Годишен извештај за активностите на внатрешната ревизија, Стратешки план и Годишен план за 
внатрешна ревизија 
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Показател за успешност: Изготвени Годишен извештај за активностите на внатрешната ревизија, Стратешки план и Годишен план за внатрешна 
ревизија согласно правната регулатива 

Активност 
Временска рамка за извршување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

1.Изготвување на Годишни извештаи за активностите 
на внатрешната ревизија во Министерството за 
финансии, Бирото за јавни набавки, Управата за 
финансиска полиција, Управата за финансиско 
разузнавање, Советот за унапредување и надзор на 
ревизијата и Фондот за осигурување на депозити. 

 Х   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за внатрешна 
ревизија 

2.Изготвување на Стратешки планови за внатрешна 
ревизија во Министерството за финансии, Бирото за 
јавни набавки, Управата за финансиска полиција, 
Управата за финансиско разузнавање, Советот за 
унапредување и надзор на ревизијата и Фондот за 
осигурување на депозити. 

   Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1. 

Сектор за внатрешна 

ревизија 

3. Изготвување на Годишни планови за внатрешна 
ревизија во Министерството за финансии, Бирото за 
јавни набавки, Управата за финансиска полиција, 
Управата за финансиско разузнавање, Советот за 
унапредување и надзор на ревизијата и Фондот за 
осигурување на депозити. 

   Х 

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, Изготвување на завршната сметка, 
Изготвување на предлог буџетското барање на Министерството 

Показател за успешност: Спроведување на пописот на средствата и изворите на средства на Министерството за финансии во законски 
предвидениот рок, Изготвување на завршната сметка во законски предвидениот рок, Изготвување на предлог буџетското барање на 
Министерството во законски предвидениот рок 

Активност 
Временска рамка за извршување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 
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Спроведување на попис на средствата и 

изворите на средства на Министерството за 

финансии 

Х   Х 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиски 

прашања  

Завршна сметка на Министерството за 

финансии 
Х   Х 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.1. 

Сектор за финансиски 

прашања  

Изработка на Предлог Буџетот на 

Министерството за финансии 
 Х Х  

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.1. 

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 со цел обезбедување одржлив економски раст 

Показател за успешност: Подготвено среднорочно макроекономско сценарио, 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 Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

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

X X   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 
политика 

2. Подготовка на информации за краткорочните 
месечни економски движења и Статистички преглед 
на Министерството за финансии 

X X X Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 

политика 
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3. Подготовка на квартални економски извештаи X X X Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 

политика 

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. 

X X X Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 

политика 

5. Зајакнување на капацитетите за макроекономско 
моделирање и проектирање и унапредување на 
базата на макроекономски податоци 

X X X Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 

политика 

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, следење 
на реализацијата на планираните активности, 
ажурирање на матрицата итн. 

X X X Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за макроекономска 
политика 
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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 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 Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

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

  X  

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за јавни приходи и 
даночна и царинска политика 

2.Уплата на годишен надоместок за членство во 
Глобалниот форум 

   X 

18.100 евра 
(овој износ е 
подложен на 

прилагодување 
согласно 

стапката на 
инфлација) 

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 
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Активност 
Временска рамка за извршување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

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 2020 година 

Х    

Обезбедени 
со буџетска 
програма 

1.10.2. 

Сектор за управување со 
средствата од ЕУ – ИПА, 
Национален координатор за 

авторизација, ЦФЦД и 
ресорните министерства 

2.Измени на Прирачници за работа на НИПАК, 
ЦФЦД, НФ/МС и Оперативните структури 

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 

3.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 Акциската 
програма за 2014 и 2017 година и исплата на 
програмите на заедницата 

Х Х Х Х  

ЦФЦД и НФ (МС) 
 
 
 

 

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 
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Активност 
Временска рамка за извршување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

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

   Х 

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 РСМ 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  

20.800 евра 
(овој износ е 
подложен на 

прилагодување 
согласно 

стапката на 
инфлација) 

Сектор за јавни приходи и 
даночна и царинска политика 

 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА: Континуирано обесштетување на барателите, на кои со правосилни решенија за денационализација им е даден надомест 

во вид на обврзници за денационализација 

Показател за успешност: Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот систем 

Активност 
Временска рамка за извршување Финансиски 

средства 

Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Одлука за 20-та емисија на обврзници за 

денационализација 
X    

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски систем 

 

 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА: Отпочнување со приредување на интернет игри на среќа 
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Показател за успешност: Обезбедување на ефикасно функционирање на финансискиот систем 

Активност 
Временска рамка за извршување Финансиски 

средства 

Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Правилници поврзани со отпочнување со 

приредување на интернет игри на среќа 
 X   

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.3. 

Сектор за финансиски систем 

 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Изготвување на Годишен план за јавни набавки за 2021 година, акти за канцелариско и архивско работење на 
Министерството за финансии за 2022 година и реализација на договори за 2021 година 

Показател за успешност: Изготвување на Годишен план за јавни набавки за 2021 година во законски предвидениот рок и акти за канцелариско и 
архивско работење на Министерството за финансии за 2022 година во законски предвидениот рок 

Активност 
Временска рамка за извршување Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Подготовка и реализација на Годишен план 

за јавни набавки за 2021 година 
X X X X 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.1. 

Сектор за правни работи  

 

Подготовка на план на архивски знаци за 

2022 година 
   X 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.1. 

Сектор за правни работи  

 

Подготовка на листа за документиран 

материјал со рокови на негово чување за 

2022 година 

   X 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.1. 

Сектор за правни работи  
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Подготовка на листа на архивски материјал 

за 2022 година 
   X 

Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.1. 

Сектор за правни работи  

Следење на реализација на склучени 

договори 

X X X X Обезбедени со 

буџетска 

програма 

1.10.1. 

Сектор за правни работи  

 

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 Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Изготвување на Правилник за организација и 
работа на Министерство за финансии 

   

Х Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1 

Сектор за правни работи  

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

   

Х Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1 

Сектор за правни работи  

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

   

Х Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1 

Сектор за правни работи  

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

   

Х Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1 

Сектор за правни работи  

https://finance.gov.mk/files/Pravilnik_za_sistematizacija_MF_29_04_2015.pdf
https://finance.gov.mk/files/Pravilnik_za_sistematizacija_MF_29_04_2015.pdf
https://finance.gov.mk/files/Pravilnik_za_sistematizacija_MF_29_04_2015.pdf
https://finance.gov.mk/files/Pravilnik_za_sistematizacija_MF_29_04_2015.pdf
https://finance.gov.mk/files/Pravilnik_za_sistematizacija_MF_29_04_2015.pdf
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Изготвување на Годишен план за годишни 
одмори во Министерство за финансии 

 Х   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1 

Сектор за правни работи  

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

 Х   

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1 

Сектор за правни работи  

Изготвување на Годишен План за 
вработување за 2022 

  Х  

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1 

Сектор за правни работи  

Спроведување на постапка за управување со 
ефектот на вработените 

 Х Х Х 

Обезбедени со 
буџетска 
програма 

1.10.1 

Сектор за правни работи  

 

https://finance.gov.mk/files/Pravilnik_za_sistematizacija_MF_29_04_2015.pdf
https://finance.gov.mk/files/Pravilnik_za_sistematizacija_MF_29_04_2015.pdf

