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Основање Фискален советОсновање Фискален советОсновање Фискален советОсновање Фискален совет Основан Фискален совет Основан Фискален совет Основан Фискален совет Основан Фискален совет 

Врз основа на консултации со меѓународните финансиски институции ММФ, СБ и ЕУ утврдени се Врз основа на консултации со меѓународните финансиски институции ММФ, СБ и ЕУ утврдени се Врз основа на консултации со меѓународните финансиски институции ММФ, СБ и ЕУ утврдени се Врз основа на консултации со меѓународните финансиски институции ММФ, СБ и ЕУ утврдени се 

одредби со кои дефинираат фискални правила и одредби за воспоставување и функционирање на одредби со кои дефинираат фискални правила и одредби за воспоставување и функционирање на одредби со кои дефинираат фискални правила и одредби за воспоставување и функционирање на одредби со кои дефинираат фискални правила и одредби за воспоставување и функционирање на 

Фискален совет. Овие одредби се утврдени во предлог Законот за буџети, кој се наоѓа во собраниска Фискален совет. Овие одредби се утврдени во предлог Законот за буџети, кој се наоѓа во собраниска Фискален совет. Овие одредби се утврдени во предлог Законот за буџети, кој се наоѓа во собраниска Фискален совет. Овие одредби се утврдени во предлог Законот за буџети, кој се наоѓа во собраниска 

процедура за усвојување. Со усвојување на Законот за буџети ќе се создадат услови за започнување процедура за усвојување. Со усвојување на Законот за буџети ќе се создадат услови за започнување процедура за усвојување. Со усвојување на Законот за буџети ќе се создадат услови за започнување процедура за усвојување. Со усвојување на Законот за буџети ќе се создадат услови за започнување 

на активности за формирање на Фискален совет ина активности за формирање на Фискален совет ина активности за формирање на Фискален совет ина активности за формирање на Фискален совет и  почитување на утврдените фискални правила со почитување на утврдените фискални правила со почитување на утврдените фискални правила со почитување на утврдените фискални правила со 

кои ќе се зајакне транспарентноста и одговорност во водењето на фискалната политика. кои ќе се зајакне транспарентноста и одговорност во водењето на фискалната политика. кои ќе се зајакне транспарентноста и одговорност во водењето на фискалната политика. кои ќе се зајакне транспарентноста и одговорност во водењето на фискалната политика. 

Разлика помеѓу вкупните остварени и првично планираните Разлика помеѓу вкупните остварени и првично планираните Разлика помеѓу вкупните остварени и првично планираните Разлика помеѓу вкупните остварени и првично планираните 

приходиприходиприходиприходи
Помалку од 9%Помалку од 9%Помалку од 9%Помалку од 9% 2,76%2,76%2,76%2,76%

% на показатели и подобрен квалитет на креираните % на показатели и подобрен квалитет на креираните % на показатели и подобрен квалитет на креираните % на показатели и подобрен квалитет на креираните 

статистички податоцистатистички податоцистатистички податоцистатистички податоци

70%  статистички податоци усогласени со 70%  статистички податоци усогласени со 70%  статистички податоци усогласени со 70%  статистички податоци усогласени со 

законодавството на ЕУзаконодавството на ЕУзаконодавството на ЕУзаконодавството на ЕУ

69% усогласеност со статистиките на ЕУ (податок за 2020 г., бидејќи извештајот од Евростат за 2020 69% усогласеност со статистиките на ЕУ (податок за 2020 г., бидејќи извештајот од Евростат за 2020 69% усогласеност со статистиките на ЕУ (податок за 2020 г., бидејќи извештајот од Евростат за 2020 69% усогласеност со статистиките на ЕУ (податок за 2020 г., бидејќи извештајот од Евростат за 2020 

го добивме на крајот на 2021, а извештајот за 2021 година ќе се подготвува во текот на 2022 г.)го добивме на крајот на 2021, а извештајот за 2021 година ќе се подготвува во текот на 2022 г.)го добивме на крајот на 2021, а извештајот за 2021 година ќе се подготвува во текот на 2022 г.)го добивме на крајот на 2021, а извештајот за 2021 година ќе се подготвува во текот на 2022 г.)
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Ефикасност на наплата на ПДД не помала од Ефикасност на наплата на ПДД не помала од Ефикасност на наплата на ПДД не помала од Ефикасност на наплата на ПДД не помала од 

0,26 0,26 0,26 0,26 
ПДД 0,28ПДД 0,28ПДД 0,28ПДД 0,28

Ефикасност на наплата на данокот на добивка Ефикасност на наплата на данокот на добивка Ефикасност на наплата на данокот на добивка Ефикасност на наплата на данокот на добивка 

не помала од 0,17 не помала од 0,17 не помала од 0,17 не помала од 0,17 
ДБ-0,15ДБ-0,15ДБ-0,15ДБ-0,15

Ефикасност на наплата на ДДВ не помала од Ефикасност на наплата на ДДВ не помала од Ефикасност на наплата на ДДВ не помала од Ефикасност на наплата на ДДВ не помала од 

0,520,520,520,52
ДДВ-0,52ДДВ-0,52ДДВ-0,52ДДВ-0,52

Ниво на усогласеност на националното законодавство со Ниво на усогласеност на националното законодавство со Ниво на усогласеност на националното законодавство со Ниво на усогласеност на националното законодавство со 

законодавството на ЕУ во областа на даноци и царина – број законодавството на ЕУ во областа на даноци и царина – број законодавството на ЕУ во областа на даноци и царина – број законодавството на ЕУ во областа на даноци и царина – број 

на правни акти на ЕУ за даноци и царина (постојни правни на правни акти на ЕУ за даноци и царина (постојни правни на правни акти на ЕУ за даноци и царина (постојни правни на правни акти на ЕУ за даноци и царина (постојни правни 

одредби на ЕУ во 2018 година) транспонирани во одредби на ЕУ во 2018 година) транспонирани во одредби на ЕУ во 2018 година) транспонирани во одредби на ЕУ во 2018 година) транспонирани во 

националното законодавство.националното законодавство.националното законодавство.националното законодавство.

    ////

% на дигитализирани даночни услуги% на дигитализирани даночни услуги% на дигитализирани даночни услуги% на дигитализирани даночни услуги 85%85%85%85% 83%83%83%83%

Користење поедноставени постапки во царинските контроли Користење поедноставени постапки во царинските контроли Користење поедноставени постапки во царинските контроли Користење поедноставени постапки во царинските контроли 

- зголемен број одлуки за користење поедноставени - зголемен број одлуки за користење поедноставени - зголемен број одлуки за користење поедноставени - зголемен број одлуки за користење поедноставени 

постапкипостапкипостапкипостапки

//// ////

Непречено функционирање и стабилност на електронските Непречено функционирање и стабилност на електронските Непречено функционирање и стабилност на електронските Непречено функционирање и стабилност на електронските 

системи на УЈП и ЦУ во случај на криза во однос на системи на УЈП и ЦУ во случај на криза во однос на системи на УЈП и ЦУ во случај на криза во однос на системи на УЈП и ЦУ во случај на криза во однос на 

податоците и работните процесиподатоците и работните процесиподатоците и работните процесиподатоците и работните процеси

Функционалност на Центарот за Функционалност на Центарот за Функционалност на Центарот за Функционалност на Центарот за 

опоравување од катастрофи на ЦУ и ДЗРопоравување од катастрофи на ЦУ и ДЗРопоравување од катастрофи на ЦУ и ДЗРопоравување од катастрофи на ЦУ и ДЗР

OпрематаOпрематаOпрематаOпремата ееее испорачана,испорачана,испорачана,испорачана, инсталиранаинсталиранаинсталиранаинсталирана ииии конфигуриранаконфигуриранаконфигуриранаконфигурирана вововово просториитепросториитепросториитепросториите нананана ДатаДатаДатаДата центаротцентаротцентаротцентарот нананана

ЦаринскатаЦаринскатаЦаринскатаЦаринската управауправауправауправа –––– Скопје.Скопје.Скопје.Скопје. ВоВоВоВо моментовмоментовмоментовмоментов трааттрааттрааттраат подготовкитеподготовкитеподготовкитеподготовките зазазаза миграцијамиграцијамиграцијамиграција нананана еденеденеденеден одододод

приоритетнитеприоритетнитеприоритетнитеприоритетните ИКТИКТИКТИКТ системисистемисистемисистеми нананана новатановатановатановата опремаопремаопремаопрема ииии тестирањетестирањетестирањетестирање нананана репликацијатарепликацијатарепликацијатарепликацијата нананана податоциподатоциподатоциподатоци нананана новатановатановатановата

опремаопремаопремаопрема штоштоштошто ќеќеќеќе сесесесе носиносиносиноси вововово ЦентаротЦентаротЦентаротЦентарот зазазаза опоравувањеопоравувањеопоравувањеопоравување одододод катастрофикатастрофикатастрофикатастрофи –––– Прилеп.Прилеп.Прилеп.Прилеп. ПослеПослеПослеПосле успешноуспешноуспешноуспешно

завршенатазавршенатазавршенатазавршената миграцијамиграцијамиграцијамиграција ииии тестирањетестирањетестирањетестирање нананана репликацијатарепликацијатарепликацијатарепликацијата нананана ИКТИКТИКТИКТ системитесистемитесистемитесистемите опрематаопрематаопрематаопремата ќеќеќеќе сесесесе ставиставиставистави вововово

функција во Центарот за опоравување од катастрофи – Прилеп.функција во Центарот за опоравување од катастрофи – Прилеп.функција во Центарот за опоравување од катастрофи – Прилеп.функција во Центарот за опоравување од катастрофи – Прилеп.
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Намалување на буџетскиот дефицит како % од претходната Намалување на буџетскиот дефицит како % од претходната Намалување на буџетскиот дефицит како % од претходната Намалување на буџетскиот дефицит како % од претходната 

годинагодинагодинагодина
10% намалување10% намалување10% намалување10% намалување

Буџетскиот дефицит реализиран во 2021 година е во висина од 5,37% и истиот споредбено со Буџетскиот дефицит реализиран во 2021 година е во висина од 5,37% и истиот споредбено со Буџетскиот дефицит реализиран во 2021 година е во висина од 5,37% и истиот споредбено со Буџетскиот дефицит реализиран во 2021 година е во висина од 5,37% и истиот споредбено со 

претходната фискална година кој е во висина од 8,2% е намален за 2,83 процентни поени.претходната фискална година кој е во висина од 8,2% е намален за 2,83 процентни поени.претходната фискална година кој е во висина од 8,2% е намален за 2,83 процентни поени.претходната фискална година кој е во висина од 8,2% е намален за 2,83 процентни поени.

% на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+1 година и % на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+1 година и % на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+1 година и % на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+1 година и 

проекциите во СБР за N годинапроекциите во СБР за N годинапроекциите во СБР за N годинапроекциите во СБР за N година
до 9%до 9%до 9%до 9% -3,2-3,2-3,2-3,2

% на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+2 година и % на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+2 година и % на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+2 година и % на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+2 година и 

проекциите во СБР за N годинапроекциите во СБР за N годинапроекциите во СБР за N годинапроекциите во СБР за N година
до 12%до 12%до 12%до 12% -0,6-0,6-0,6-0,6

Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот 

Држава во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)Држава во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)Држава во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)Држава во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)
50%50%50%50% 44%44%44%44%

ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021 РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021

Воведување нови модули (IFMIS)Воведување нови модули (IFMIS)Воведување нови модули (IFMIS)Воведување нови модули (IFMIS) ////

% на буџетски корисници електронски поврзани со новиот ИТ % на буџетски корисници електронски поврзани со новиот ИТ % на буџетски корисници електронски поврзани со новиот ИТ % на буџетски корисници електронски поврзани со новиот ИТ 

системсистемсистемсистем
////

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

ДирективитеДирективитеДирективитеДирективите
делумноделумноделумноделумно Висок степен на усогласеностВисок степен на усогласеностВисок степен на усогласеностВисок степен на усогласеност

Просечен број на понудувачи по постапка за јавни набавкиПросечен број на понудувачи по постапка за јавни набавкиПросечен број на понудувачи по постапка за јавни набавкиПросечен број на понудувачи по постапка за јавни набавки 3333 3,33,33,33,3

Процент на прва линија буџетски корисници ревидирани од Процент на прва линија буџетски корисници ревидирани од Процент на прва линија буџетски корисници ревидирани од Процент на прва линија буџетски корисници ревидирани од 

ДЗР со утврдени нерегуларности за неусогласеност со ДЗР со утврдени нерегуларности за неусогласеност со ДЗР со утврдени нерегуларности за неусогласеност со ДЗР со утврдени нерегуларности за неусогласеност со 

прописите за јавни набавкипрописите за јавни набавкипрописите за јавни набавкипрописите за јавни набавки

Извештаи на ДЗР Извештаи на ДЗР Извештаи на ДЗР Извештаи на ДЗР / (не може да се добие сублимиран податок)/ (не може да се добие сублимиран податок)/ (не може да се добие сублимиран податок)/ (не може да се добие сублимиран податок)

Сооднос на решени и примени жалбиСооднос на решени и примени жалбиСооднос на решени и примени жалбиСооднос на решени и примени жалби Најмалку 92% решени предмети Најмалку 92% решени предмети Најмалку 92% решени предмети Најмалку 92% решени предмети 97,93% решени97,93% решени97,93% решени97,93% решени

////

Приоритет 1: подобрена фискална рамкаПриоритет 1: подобрена фискална рамкаПриоритет 1: подобрена фискална рамкаПриоритет 1: подобрена фискална рамка

Приоритет 2: мобилизација на приходите Приоритет 2: мобилизација на приходите Приоритет 2: мобилизација на приходите Приоритет 2: мобилизација на приходите 

Подобрена даночна ефикасностПодобрена даночна ефикасностПодобрена даночна ефикасностПодобрена даночна ефикасност

Приоритет 3: планирање и буџетирањеПриоритет 3: планирање и буџетирањеПриоритет 3: планирање и буџетирањеПриоритет 3: планирање и буџетирање

Учество на прва линија буџетски корисници, што Учество на прва линија буџетски корисници, што Учество на прва линија буџетски корисници, што Учество на прва линија буџетски корисници, што 

обезбедуваат сеопфатни информации за остварувањето и обезбедуваат сеопфатни информации за остварувањето и обезбедуваат сеопфатни информации за остварувањето и обезбедуваат сеопфатни информации за остварувањето и 
50% повеќе отколку во 202050% повеќе отколку во 202050% повеќе отколку во 202050% повеќе отколку во 2020 Реализирани повеќе од 50%Реализирани повеќе од 50%Реализирани повеќе од 50%Реализирани повеќе од 50%

Приоритет 4: извршување на БуџетотПриоритет 4: извршување на БуџетотПриоритет 4: извршување на БуџетотПриоритет 4: извршување на Буџетот

Степен на користење модерни техники и методи за јавни Степен на користење модерни техники и методи за јавни Степен на користење модерни техники и методи за јавни Степен на користење модерни техники и методи за јавни 



Платформата Е-пазар за набавки од мала вредност ќе биде оперативна во јануари 2022г.Платформата Е-пазар за набавки од мала вредност ќе биде оперативна во јануари 2022г.Платформата Е-пазар за набавки од мала вредност ќе биде оперативна во јануари 2022г.Платформата Е-пазар за набавки од мала вредност ќе биде оперативна во јануари 2022г.

Процент на жалби одбиени од ДКЖЈНПроцент на жалби одбиени од ДКЖЈНПроцент на жалби одбиени од ДКЖЈНПроцент на жалби одбиени од ДКЖЈН 32%32%32%32% 40,01%40,01%40,01%40,01%

Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за 

е-жалби (+ нагорен тренд)е-жалби (+ нагорен тренд)е-жалби (+ нагорен тренд)е-жалби (+ нагорен тренд)
90%90%90%90% 90,9%90,9%90,9%90,9%

% на достапни макроекономски показатели усогласени со ЕУ% на достапни макроекономски показатели усогласени со ЕУ% на достапни макроекономски показатели усогласени со ЕУ% на достапни макроекономски показатели усогласени со ЕУ 45%45%45%45%

% на статистички процеси опфатени со реструктурираниот % на статистички процеси опфатени со реструктурираниот % на статистички процеси опфатени со реструктурираниот % на статистички процеси опфатени со реструктурираниот 

ИТ систем за креирање статистички податоциИТ систем за креирање статистички податоциИТ систем за креирање статистички податоциИТ систем за креирање статистички податоци
Дизајн на ИТ системотДизајн на ИТ системотДизајн на ИТ системотДизајн на ИТ системот

Во 2021 година се работеше на развивање на системот. Дел од модулите беа тестирани од страна на Во 2021 година се работеше на развивање на системот. Дел од модулите беа тестирани од страна на Во 2021 година се работеше на развивање на системот. Дел од модулите беа тестирани од страна на Во 2021 година се работеше на развивање на системот. Дел од модулите беа тестирани од страна на 

вработените во ДЗС.вработените во ДЗС.вработените во ДЗС.вработените во ДЗС.

ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021 РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021

Повисоко рангирање според Индексот на отворен буџетПовисоко рангирање според Индексот на отворен буџетПовисоко рангирање според Индексот на отворен буџетПовисоко рангирање според Индексот на отворен буџет ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 од 100од 100од 100од 100 Согласно последната оценка од ИОБ од 2019 година, истиот изнесува 41 поен.Согласно последната оценка од ИОБ од 2019 година, истиот изнесува 41 поен.Согласно последната оценка од ИОБ од 2019 година, истиот изнесува 41 поен.Согласно последната оценка од ИОБ од 2019 година, истиот изнесува 41 поен.

Објавен Граѓански буџетОбјавен Граѓански буџетОбјавен Граѓански буџетОбјавен Граѓански буџет Објавен Граѓански буџетОбјавен Граѓански буџетОбјавен Граѓански буџетОбјавен Граѓански буџет Објавен Граѓански буџетОбјавен Граѓански буџетОбјавен Граѓански буџетОбјавен Граѓански буџет

ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021 РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021

% на спроведени препораки од внатрешната ревизија % на спроведени препораки од внатрешната ревизија % на спроведени препораки од внатрешната ревизија % на спроведени препораки од внатрешната ревизија 73%73%73%73% 59,2%59,2%59,2%59,2%

% на покриеност со внатрешна ревизија заснована на % на покриеност со внатрешна ревизија заснована на % на покриеност со внатрешна ревизија заснована на % на покриеност со внатрешна ревизија заснована на 

процена на ризик на централната и на локалната власт процена на ризик на централната и на локалната власт процена на ризик на централната и на локалната власт процена на ризик на централната и на локалната власт 
74%74%74%74% 82%82%82%82%

Број на буџетски корисници што го применуваат Број на буџетски корисници што го применуваат Број на буџетски корисници што го применуваат Број на буџетски корисници што го применуваат 

децентрализираниот систем за управување со јавни децентрализираниот систем за управување со јавни децентрализираниот систем за управување со јавни децентрализираниот систем за управување со јавни 

средствасредствасредствасредства

28%28%28%28% 26,67%26,67%26,67%26,67%

Позитивно мислење на внатрешната ревизија за Позитивно мислење на внатрешната ревизија за Позитивно мислење на внатрешната ревизија за Позитивно мислење на внатрешната ревизија за 

информациите за успешност, доставено од институции на информациите за успешност, доставено од институции на информациите за успешност, доставено од институции на информациите за успешност, доставено од институции на 

централната и на локалната власт за нивните програми (% на централната и на локалната власт за нивните програми (% на централната и на локалната власт за нивните програми (% на централната и на локалната власт за нивните програми (% на 

покриеност) *покриеност) *покриеност) *покриеност) *

10%10%10%10% ****

% на ревидирани програми на годишно ниво *% на ревидирани програми на годишно ниво *% на ревидирани програми на годишно ниво *% на ревидирани програми на годишно ниво * 5%5%5%5% ****

ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021ТАРГЕТ ФГ 2021 РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021РЕАЛИЗАЦИЈА 2021

% на покриеност со ревизија на вкупните јавни расходи% на покриеност со ревизија на вкупните јавни расходи% на покриеност со ревизија на вкупните јавни расходи% на покриеност со ревизија на вкупните јавни расходи 55%[1] 59%59%59%59%

Број на ревизии на успешностБрој на ревизии на успешностБрој на ревизии на успешностБрој на ревизии на успешност 9999 10101010

Број на ревизорски извештаи за кои расправал ПарламентотБрој на ревизорски извештаи за кои расправал ПарламентотБрој на ревизорски извештаи за кои расправал ПарламентотБрој на ревизорски извештаи за кои расправал Парламентот 0 0000

Степен на користење модерни техники и методи за јавни Степен на користење модерни техники и методи за јавни Степен на користење модерни техники и методи за јавни Степен на користење модерни техники и методи за јавни 

набавки (е-пазар за набавки од мала вредност  и е-каталози)набавки (е-пазар за набавки од мала вредност  и е-каталози)набавки (е-пазар за набавки од мала вредност  и е-каталози)набавки (е-пазар за набавки од мала вредност  и е-каталози)
0000

% на подготвени показатели% на подготвени показатели% на подготвени показатели% на подготвени показатели 10%10%10%10%

Владината финансиска статистика на квартално ниво е воспоставена на експериментална основа Владината финансиска статистика на квартално ниво е воспоставена на експериментална основа Владината финансиска статистика на квартално ниво е воспоставена на експериментална основа Владината финансиска статистика на квартално ниво е воспоставена на експериментална основа 

за 2017 и 2018 година, и податоците се пратени во Евростат.за 2017 и 2018 година, и податоците се пратени во Евростат.за 2017 и 2018 година, и податоците се пратени во Евростат.за 2017 и 2018 година, и податоците се пратени во Евростат.

% на препораки од надворешна ревизија кои водат кон % на препораки од надворешна ревизија кои водат кон % на препораки од надворешна ревизија кои водат кон % на препораки од надворешна ревизија кои водат кон 

преземање корективни меркипреземање корективни меркипреземање корективни меркипреземање корективни мерки
76,6%76,6%76,6%76,6% 84%84%84%84%

*Последните два показатели и таргети се предвидени во 2018 година за 2021, кога претпоставката била да се донесе новиот закон за ЈВФК, и новите подзаконски акти за подготовка на годишен извештај за ЈВФК, со што ќе можеше да се обезбедат 

податоци за пресметка на овие показатели. Во услови на неусвоен нов закон за ЈВФК и подзаконски акти, не е можно/применливо да се пресметаат овие таргети.

[1] Годишниот  извештај на  ДЗР објавува  податоци  за процентот  на  покриеност  на  вкупните  буџетски  ходи  со  надворешни  ревизии , т.е. вкупните  расходи  на  субјектите  што ги ревидира  ДЗР годишно  во  однос  на  вкупните  

буџетски  расходи  презентирани  во  Завршната  сметка на  Буџетот на  Република  Северна  Македонија . Податоците  за овој  индикатор  за 2021 година  ќе бидат објавени  во  Годишниот  извештај на  ДЗР за 2022 година .

Приоритет 5: транспарентно владино известувањеПриоритет 5: транспарентно владино известувањеПриоритет 5: транспарентно владино известувањеПриоритет 5: транспарентно владино известување

Приоритет 6: внатрешна контролаПриоритет 6: внатрешна контролаПриоритет 6: внатрешна контролаПриоритет 6: внатрешна контрола

Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзорПриоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзорПриоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзорПриоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор


