
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

СРГ нема свој посебен деловник за 
работа, формирана и функционира врз 
основа на решение за формирање, во 
кое се определени целите, структурата, 
составот и задачите на работната група. Заклучоците од состаноците, како и главните 
документи за дискусија се објавуваат целосно и јавно и на веб-страницата на 
Министерството за финансии.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во СРГ има 7 претставници на ГО (55% од вкупниот број членови), во улога на 
набљудувачи. ГО учествуваат редовно на состаноците за СРГ, за што навреме добиваат 
покани и материјали за кои се дискутира. За време на состаноците се остава соодветно 
време за дискусија и за инпути од граѓанските организации, кои понатаму се доставуваат 
до одделението за координација на работната група и по електронски пат.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Граѓанските организации вклучени во работата на СРГ го оценуваат учеството повеќе 
како формално, отколку суштинско. Тие сметаат дека работата на СРГ е сведена на 
„бележење на сработеното“, без суштинска дискусија за областите и за прашањата што 
ги покрива.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Ефектите од работењето на СРГ и воопшто функционирањето на оваа група се тесно 
поврзани со спроведувањето на Програмата за реформа на управувањето со јавните 
финансии 2018-2021 како основен документ на чие остварување  работи оваа група. 
Оттука, се чини дека недоволно се користи потенцијалот на нејзиниот мултисекторски 
пристап којшто,  од друга страна, пак, се смета за една од  нејзините најдобри страни. 

ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ
СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО СЕКТОРОТ
УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ 
ФИНАНСИИ ВО ТЕКОТ 
НА 2021 ГОДИНА?

СЕКТОРСКА РАБОТНА
ГРУПА ЗА  УПРАВУВАЊЕ
СО ЈАВНИ ФИНАНСИИ

2019
1 x Пленарен состанок:

05.11.2019

2020
2 x состанока:

03.07.2020
07.10.2020

2021
2 x состанока:

19.03.2021
20.09.2021



истражување во акција

РЕАЛИЗИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАПОЧНАТИ АКТИВНОСТИ  

Кон крајот на годината, во Министерството 
за финансии почна изработката и на новата 
Програма за реформа во управувањето со 
јавните финансии 2022-2025 година, која се 
очекува да биде усвоена во март 2022 
година. Во програмата ќе бидат пренесени 
дел од неспроведените активности од 
претходната програма и ќе биде дополнета и 
со нови активности од областа на јавните 
финансии.

ШТО НЕ БЕШЕ РЕАЛИЗИРАНО 

Ниту во 2021 година не беа донесени неколку 
клучни закони од областа на финансиите како 
што се новиот закон за буџетите и законот за 
јавна внатрешна контрола, кои чекаат 
усвојување од пратениците во Собранието 
уште од крајот на 2020 година. Не се донесени 
ни законските решенија за Академија за јавни 
финансии, за јавно-приватно партнерство и 
за концесии, а кои се подготвуваа во 2021 
година. 

Долгорочни планови:
Фискална стратегија на Република Северна Македонија за периодот 2022-2024 со изгледи до 2026 година (усвоена
1 јуни 2021 година), Стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2022-2024 година
со изгледи до 2026 година (усвоена 1 јуни 2021 година) и нејзино ревидирано издание од декември 2021 година, План
за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст: политики, препораки, мерки и индикатори

Тековната програма и нејзиното спроведување се тесно поврзани со
неколку други стратешки документи од областа на јавни финансии:

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. 
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