
Проектот е финансиран
од Европската Унија

КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ВО СЕНКА ЗА
СЕКТОРСКАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ ФИНАНСИИ

РЕЛЕВАНТНИ СЕКТОРСКИ ПОЛИТКИ
Основен секторски документ за работата на оваа
работна група е Програмата за реформа на
управувањето со јавни финансии 2018-2021,
донесена во декември 2017 година. Програмата ги
опфаќа: фискалната рамка на земјата, мобилизацијата
на приходите, планирањето, донесувањето и
извршувањето на буџетот, транспарентноста и
известувањето, како и внатрешната финансиска
контрола, надворешната контрола, односно државната
ревизија и собранискиот надзор.

Програмата на економски реформи 2017-2019 (и новата програма за периодот 2021-2023
донесена во јануари 2021), досегашната и ревидираната Фискална стратегија 2021-2023 (со
изгледи до 2025) и Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022. Програмата за
реформа на управувањето со јавните финансии 2018-2021 опфаќа и неколку подреформски
документи (претходни и нови) како: Стратегијата за реформа на даночниот систем, Политика во
внатрешната финансиска контрола во јавниот сектор (со акциски план за периодот од 2019 до
2021), Стратешки план на Управата за јавни приходи 2019-2021, Стратегија за развој на
Државниот завод за ревизија 2018-2022, Стратегијата за развој на ИКТ на Царинската управа
2019-2023 итн.

Од аспект на стратешките документи, во текот на 2020 година беа донесени неколку вакви
документи. Во декември 2020 година беше донесена Стратегијата за реформа на даночниот систем
(2021-2025). Во текот на 2020 година беше изработена и Нацрт-програма на економски реформи
2021-2023, како документ во кој се содржани среднорочната макроекономска и фискална рамка,
како и секторските структурни реформи за промовирање на конкурентноста и растот и со која,
всушност, се врши претпристапно усогласување со економските политики на ЕУ. Овој документ беше
усвоен во јануари 2021 годна. Од крајот на 2020 година, во собраниска процедура за усвојување се
наоѓаат Предлог на Законот за буџети и Предлог на Законот за системот на внатрешна финансиска
контрола во јавниот сектор, а во фаза на јавни консултации и финална подготовка се нацрт-
законските решенија за Академија за јавни финансии, како и за јавно-приватно партнерство.

Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии 2018-2021, како стратешки документ е
поврзана со неколку други стратешки документи како што се: Индикативниот стратегиски документ
за ИПА 2 2014-2020,

2020 година беше трета по ред и претпоследна година од спроведувањето на оваа програма и веќе
во следната 2021 година ќе почне постапка за изработка и донесување нова програма. Во текот на
2020 година беше донесен Акцискиот план за спроведување на Програмата за реформа на
управувањето со јавни финансии за 2020 година, како документ со кој се операционализира
спроведувањето на Програмата на годишно ниво.

https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/PFM-Reform-Programme__MK-DEC-2017_final-VLADA.pdf
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/ERP_2017_2019_MK_Mac.pdf
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-2021-2023.pdf
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/Fiskalna-Strategija-na-RSM-2021-2023-za-objavuvanje.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/srja_2018-2022_20022018_mk.pdf
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Strategija_za_reforma_na_danocniot_sistem_2021-2025_usvoena_od_VLADA.pdf
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/PIFC-PP-07.03.2019-MK.pdf
http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1136/Strateski_plan_2019-2021_08.01.2019_web.pdf
https://dzr.mk/Uploads/Strategija_za_razvoj_na_DZR_2018_2022_REDUCE.pdf
https://customs.gov.mk/images/documents/e-carina/StrategijaIKT20192023.pdf
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%BC%D1%80%D0%B8-2021-2023.pdf
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%A4%D0%9C-%D0%B7%D0%B0-2020-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf


ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

СРГ е формирана со решение за формирање
каде што се определени целите, структурата,
составот и задачите на работната група, но не
и правилата за начинот на работење и
организирање на состаноците.

Групата нема годишен план, а динамиката на
работа е во согласност со годишните планови и
полугодишните извештаи за спроведување на
Програмата за реформа на управување со јавните
финансии.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Претставниците на ГО сметаат дека имаат многу
позначајна улога од оваа што ја играат во
рамките на групата.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Ефектите од работењето на СРГ и нејзиното
функционирање се тесно поврзани со
спроведувањето на Програмата како основен
документ на чие остварување работи оваа група,
кое пак, се оценува на техничко и оперативно ниво.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Членовите навреме ги добиваат материјалите за
состаноците, како и записниците од тие состаноци.

Заклучоците и главните документи за дискусија
се објавуваат и на веб-страницата на
Министерството за финансии.

Претставниците на граѓанските организации
учествуваат во работата на СРГ како
набљудувачи и во моментов има претставници на
седум граѓански организации.

Статусот на набљудувачи се објаснува со посебниот
карактер на групата – како оперативна група за
спроведување на Програмата за реформа на
управувањето со јавните финансии.

Претставниците на граѓанските организации
учествуваат редовно на состаноците за СРГ.

ГО сметаат дека треба повеќе и посуштински да
бидат вклучени во работењето на СРГ.

Иако ГО сметаат дека нивното учество во работата
на СРГ понекогаш добива формален карактер,
сепак истакнуваат дека и нивното сегашно
учество е од многу важен карактер за влијание
врз важни процеси во земјава.

Освен за остварувањето на Програмата, на
состаноците на СРГ не се разгледуваат други
прашања и аспекти од јавните финансии, со што
недоволно се користи потенцијалот на
мултисекторскиот пристап којшто се смета за една
од најдобрите страни на СРГ.

Да се усвои посебен деловник за работата на оваа секторска работна група во соработка со Секретаријатот за
европски прашања заради координација и синхронизација со другите секторски групи.

Покрај редовните пленарни состаноци, да се одржуваат состаноци и на пооперативно ниво и во скратен состав,
во зависност од предметот и проблематиката на дискусија.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

Да се споделуваат и дискутираат и материјали што не се опфатени со Програмата, како предлог-закони,
стратегии, акциски планови и сл.

Не е познато колку предлозите на ГО се
прифаќаат и вклучуваат во стратешките документи
и политики.

СРГ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ ФИНАНСИИ

Формирана во: 2015 година

Број на членови: 38 члена, државни институции
x 20, граѓанските организации x 7 и
донаторската заедница x 9

Број на одржани седници во 2020:
Два состанока, 3.7.2020 и 7.10.2020

Претседавач на СРГ: Министерот за финансии
на РСМ
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Членови на институции (56%)

Набљудувачи од донаторска заедн…

Набљудувачи од ГО (19%)

Оваа визуелизација е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на визуелизацијата е единствена одговорност на Фондацијата Отворено општество -
Македонија, Центар за европски стратегии – Евротинк, Реактор - Истражување во акција и Центар за граѓански комуникации и не нужно ги одразува ставовите на Европската Унија.


