
Органограм на Министерството за финансии 
 

 

МИНИСТЕР ЗА  
ФИНАНСИИ 

 
Сектор за 
централно 

финансирање 
и склучување  
на договори 

 
Сектор за трезор 

Сектор за 
буџети и 
фондови 

 

Сектор за 
финансиски 

систем 
 

Сектор за 
економска 

политика и развој 
 
 

Сектор за 
управување со 
средствата од 

Инструментот за 
претпристапна 
помош - ИПА 

 

 
Сектор Кабинет 
на министерот 

 
 
 
 
 
 

Сектор за ИТ 
технологија и 

дигитализација 

 
Сектор за 

правни работи 
 
 

Орган во состав на МФ без 
својство на правно лице 

ЗАМЕНИК МИНИСТЕР 

ДРЖАВНИ 
СОВЕТНИЦИ 

 

Царинска  
управа 

 

Биро за јавни 
набавки 

Управа за јавни 
приходи 

Управа за Финансиска 
полиција 

Управа за финансиско 
разузнавање 

 
Управа за имотно-

правни работи 

Државен девизен 
инспекторат 

Сектор за нормативно имотно-
правни и облигациони работи 

 
Сектор за 

управна постапка 

 

Одделение 
за контрола 
на квалитет  

 
Одделение 

за 
финансиски 

работи 
 

Одделение 
за ЕУ јавни 
набавки и 

склучување 
на 

 договори 
 

Одделение 
за следење 
на проекти 

 
 

 

Одделение за 
евидентирање на  
јавните приходи 

 
 

 

Одделение за 
буџети на фондови 

 
 

Одделение за 
буџети на 

единиците на 
локалната 

самоуправа 
 
 

Одделение за 
контрола на 

исплата на плати 
на буџетски 
корисници 

 

Одделение за 
јавни 

претпријатија и 
агенции 

 
 

Одделение за 
сметководствен 
систем, ревизија 
и за систем на 

плаќања 

 
Одделение за 

макроекономски 
модели и 
проекции 

 

 
Одделение за 

економска 
анализа и 
политика 

 

 
Одделение за 

координација на 
економски 
политики и 
реформи  

 
 

 
Одделение за 

поддршка на НАО 
од областа 

земјоделство и 
рурален развој  

 

 
Одделение 
Национален 

фонд 
 

 

Одделение за 
поддршка на 
работата на  
министерот, 
заменикот на 
министерот и 

државниот 
секретар  

 
 
 
 

 
Одделение за 

односи со 
јавност и 
протокол 

Одделение  
корисничка 
поддршка 

 
 

 
Одделение за ИТ 
инфраструктура 

 
 

Одделение за 
слободен 

пристап до 
информации од 
јавен карактер и 

заштита на 
лични податоци 

 
 

ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 

Сектор за јавни 
приходи и даночна 

и царинска 
политика 

 
 

Оделение за 
даночна политика од 

областа на 
директните даноци 

Одделение за облигациони работи и 
прашања поврзани со имотно-правни 
побарувања на граѓани на Република 

Северна Македонија во странство 

Одделение за нормативно-правни работи 

Одделение за 
координација и 

контрола на 
одделенијата за 

првостепена 
управна постапка 

 
Подрачни 

одделенија за 
првостепена 

управна постапка 

Сектор за 
финансиски 

прашања 
 

 

Органи во состав на МФ со својство 
на правно лице 

 
Одделение за 
игри на среќа и 
за забавните 

игри 
 

Одделение за 
фискална 

статистика и 
анализа 

 
 

Одделение за 
регионално 

трезорко работење 
 

 
Одделение за 

даночна политика од 
областа на 

индиректните даноци 
 

 

 

Одделение 
за општи 
работи 

 
 

 
Одделение 

за ИКТ 
контрола и 
безбедност 

 
Одделение за 
апликативен 
менаџмент и 

дигитализација 

Сектор за централна 
хармонизација на 

системот на внатрешна 
финансиска контрола во 

јавниот сектор 

 
Одделение за 

политика од областа 
на акцизите 

 

Одделение за 
хармонизациjа на 

финансиското 
управување и 

контрола 
 
 

 
Одделение за 

хармонизација на 
внатрешната 

ревизија 
 

Одделение за 
координација на 

борба против 
измама на ЕУ 

средствата 
(АФКОС) 

 

Одделение за 
финансиска 

инспекција на 
субјектите на 

централно ниво 

 
Одделение за 
ИПА и НПАА 

 
 

Одделение за 
мултилатерална 

финансиска 
соработка 

 
 Одделение за 

билатерална и 
европска 

финансиска 
соработка 

 

 
Сектор за општи  

работи 
 

 
Одделение за општи 

работи и 
реализација 

Одделение за 
сметководство 

и плаќање  

Одделение за 
буџетска 
контрола  

Сектор за 
финансиска 

инспекција во јавниот 
сектор и 

координација на 
борба против измама 

на ЕУ средствата 
 

 

Одделение за 
внатрешна 
ревизија на 

Министерството 
за финансии 

 

Oдделение за 
вoдење на 
регистар на 
буџетските 
корисници и 

управување со 
финансиските 

планови 
 

Сектор за 
внатрешна 
ревизија 

 
 

 

Одделение за 
внатрешна 

ревизија на ЕУ – 
ИПА фондови 

 

Одделение за 
евиденција, 
следење и 

сервисирање 
на обврските 

по јавниот долг 
 

 
Одделение за 
системот на 
осигурување 

 

Одделение за 
буџетска 

координација  Одделение за 
преведување, 

јазична 
редакција и 

лекторирање од 
македонски на 

англиски јазик и 
обратно 

Одделение за 
следење, 

контрола и 
оддржување на 

имотот на 
Министерството 

за финансии 

Сектор за 
управување со 

човечки 
ресурси 

Самостојно 
одделение за 

стратешко 
планирање 

Одделениe за 
политика на 
управување 
со јавниот 

долг и 
анализа на 
ризиците 

 

 
Сектор  

управување со 
jавен долг 

Одделение за 
преведување, 

јазична 
редакција и 

лекторирање од 
македонски на 

албански јазик и 
обратно 

Одделение за 
координација на 
организационите 

единици во 
рамките на 

министерството 
и комуникација 

со другите 
органи 

Одделение за 
задолжување  

 
Сектор за 

меѓународни 
финансиски односи   

Одделение за 
извршување на 

буџетите 
 

Одделение за 
поддршка на 

Националниот 
координатор за 
авторизација 

 

Одделение 
за банкарски 

и 
небанкарски 
институции  

 

 

Одделение за 
набавки 

 

 
Одделение за 

царинска политика 

 
Одделение за 

унапредување на 
среднорочно 
буџетирање 

 
Одделение за 

програмско 
буџетирање  

Одделение за 
финансиска 

инспекција на 
субјектите на 
локално ниво 

 

Одделение за 
судски постапки и 
административни 

работи 
 

Одделение за 
буџет и буџетска 

политика  
 

 
Одделение за 

пазар на 
капитал 

 
Одделение за 
нормативно 

правни работи 
 

 
Сектор - 

 Академија за јавни 
финансии 

 

Одделение за организација 
и спроведување на обуки и 
анализа на квалитетот на 

работењето 

 

Одделение за подготовка на 
програма за работа, 
програми за обуки и 

соработка со домашни и 
странски институции  

Сектор за 
управување со 

средства 
 

Одделение за 
управување со 

движен и 
недвижен имот 

 

Одделение за 
странска помош и 

наплата на 
побарувања  

 

Одделение за 
второстепена 

управна постапка од 
областа на локалните 

и централните 
даноци и царина 

 

Одделение за 
архивско, 

канцелариско 
работење и 

достава 
 

Одделение за 
проектирање и 
управување со 

ликвидност 
 

Одделение за 
буџетско 

сметководство 

Одделение за 
проверка на 

квалитетот на 
финансиското 
управување и 

контрола и 
внатрешната 

ревизија 

 

Одделение за 
координација на 

странска помош и 
реформи 

 
 

Одделение за стручно 
усовршување, 
оценување и 

одговорности од 
работен однос 

Одделение за развој и 
управување со човечки 

ресурси 

 
Одделение за вработување, 
унапредување, мобилност и 

права од работен однос 

 
 

Одделение за поддршка 

 
 
 
 

   

 
Одделение за 

проекции и анализи 

 

Одделение за 
следење на 

реализација на 
јавните инвестиции 

Одделение за 
проценка на јавни 

инвестиции  
 

 
Сектор за 

управување со јавни  
инвенстиции 

 

 
Одделение за други 

јавни приходи и 
даночна постапка 

 
Одделение за 

концесии и ЈПП 
 

 

Одделение за 
економски 

финански форум 

 

Одделение за 
редакција и 
издаваштво  

Одделение за 
меѓународно 

одданачување и 
процесот на 

хармонизација со 
Европската Унија 

Одделение за 
издавање на 

согласности за 
задолжување на 

носители на 
јавен долг 

 

Одделение за 
пријавување и 
евиденција на 

обврски и 
анализа 

 

Проектна единица за 
имплементација на 

Проектот за градење 
ефективни, 

транспарентни и 
одговорни институции 

за управување со 
јавните финансии 

Проектна рдиница 
за имплементација 
на Вториот Проект 
за подобрување на 
општинските услуги 
– МСИП2 и Проектот 

за енергетска 
ефикасност во 
јавниот сектор 

Проектна единица 
за згрижување и 

воспитание на деца 
од предучилишна 
возраст - Детска 

градинка 

 
ПРОЕКТНИ ЕДИНИЦИ  


