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Заклучоци од 7-от Дијалог за политиките за УЈФ одржан на 13 мај 2022 
година 

 Владата, во координација со Министерството за финансии, ќе продолжи да 
води редовен, инклузивен и транспарентен дијалог со релевантните 
засегнати страни за политиките од областа на УЈФ.   

 Националните власти се посветени на ефикасно спроведување на новата 
Програма за реформа на УЈФ за периодот 2022 - 2025 и на Акцискиот план 
за 2022 година. Развојните партнери потврдуваат дека новата Програма за 
реформа на УЈФ за периодот 2022 - 2025 е сеопфатна и ги содржи 
најголемиот дел од слабостите идентификувани во процените на ПЈРФО 
(PEFA) и ППРУ (SIGMA).  

 Развојните партнери ја охрабруваат Владата да ги зајакне 
административните капацитети на институциите вклучени во реформите 
поврзани со УЈФ и да ги подобри резултатите од и самата рамка за 
следење на Програмата за реформа на УЈФ.  

 Развојните партнери посочуваат дека и понатаму се доцни со важните 
реформи поради немање соодветна законска рамка. Ова претставува 
ризик кој би можел да го загрози спроведувањето на Програмата за 
реформа на УЈФ за периодот 2022 - 2025. Развојните партнери 
препорачаа во средината на 2023 година да се спроведе среднорочен 
преглед на Програмата за реформа на УЈФ за периодот 2022 - 2025 со цел 
повторна процена на рамката за следење и евентуално продолжување на 
реформата во периодот 2024-2027.  

 Владата се обврзува да ги донесе следниве клучни правни акти во 2022 
година: 

- Закон за концесии и јавно приватно партнерство 

- Закон за концесии на стоки од јавен интерес 

- Закон за државна ревизија  

- Закон за финансиска инспекција  

 Зајакнување на капацитетите во МФ и во ресорните министерства со цел 
спроведување на реформите предвидени во Законот за буџети. 
Развојните партнери остануваат загрижени поради финансискиот јаз во 
рамките на оваа мерка. МФ, до 2023 година, треба да основа Академија за 
јавни финансии како нов сектор во рамките на МФ и да обезбеди доволно 
ресурси за спроведување на нејзиниот мандат.  
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 Министерството за финансии, со поддршка од ЕУ и Светска банка, ќе 
остане целосно посветено на спроведување на новиот интегриран 
информациски систем за управување со финансии.  Светска банка и ЕУ, 
пред средината на јули, ќе потпишат договор за поддршка на 
спроведувањето на интегрираниот информациски систем за управување 
со финансии. МФ ќе основа „работна група за Законот за буџети“ со цел 
поддршка на спроведувањето на интегрираниот информациски систем за 
управување со финансии и на реформите поврзани со истиот закон и ќе 
развие детален план за спроведување на интегрираниот информациски 
систем за управување со финансии во насока на дизајнирање и постепено 
воведување модули.  

 Развојните партнери воочија доцнење при спроведувањето на Акцискиот 
план за управување со јавни инвестиции. Владата е посветена на 
забрзување на спроведувањето на Акцискиот план за управување со јавни 
инвестиции, под водство на Министерството за финансии. Министерството 
за финансии, до декември 2022 година, ќе основа Сектор за управување 
со јавни финансии со доволно ресурси за спроведување на неговиот 
мандат. Развојните партнери остануваат посветени на градењето 
капацитети и поддршката на процесот.  

 Следниот состанок на Дијалогот за политиките за УЈФ ќе се одржи во 
септември 2022 година и на истиот ќе се дискутира полугодишниот 
извештај за следење на спроведувањето. Исто така, во првото тримесечје 
од 2023 година ќе се одржи уште еден Дијалогот за политиките за УЈФ на 
кој ќе се дискутира годишниот извештај за следење и Акцискиот план за 
2023 година.  

 
Скопје, 13 мај 2022 година  


