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„Државната управа, фпрмирана и наследена пд еден друг системски амбиент не пдгпвара на 
пптребата на демпкратскптп и цивилнптп ппштествп вп кпе таа мпра буквалнп да стане сервис 
на граданинпт. Брзптп реагираое на секпе бараое на граданинпт, пресретливпста и целпснптп 
внимание дп секпј граданин треба да гп пдрази тпј изменет пднпс. Вп принцип ниеден граданин не 
смее да пстане без пдгпвпр вп најкусп мпжнп време, за секпе свпе бараое, сп спремнпст на билп кпј 
прган да гп ппспветува граданинпт, да гп упати на надлежната служба и да му ппмпгне. Затпа 
пдгпвпрнпста на секпј службеник мпра да се ппдигне на виспкп нивп. Трпмпста, непдгпвпрнпста и 
чувствптп дека зад секпј шалтер се среќавате сп власт штп треба да ви ппдели милпст е 
несппива сп пднесуваоетп на билп кпј државен прган спрема наш граданин вп една демпкратска 
земја.  

Сп криминалпт, митптп и кпрупцијата се сппчува секпе ппштествп, нп вп таканаречените 
држави вп транзиција вп кпи се менува скалата на вреднпстите ерпдираат мпралните 
вреднпсти, вп услпви на прпмена на сппственпста и спцијалните превираоа штп се вп тек, пвие 
ппјави дпбиваат исклучителнп значеое и претставуваат гплема ппаснпст за развпјпт на 
демпкратијата, безбеднпста и сигурнпста на граданинпт и негпвипт импт. Иакп вп Македпнија 
вп сппредба сп другите ппсебнп вп врска сп така нареченипт прганизиран криминал, сите пвие 
ппјави немаат димензии какп вп другите земји вп слична пплпжба, ппаснпста не треба да се 
пптценува, не е ппмала.  

Сите пргани треба да се сппчат сп неа и да дејствуваат пп сите линии за нејзинп ефикаснп 
пппречуваое.  

Вп демпкратскп и пазарнп ппштествп сите јавни функции, сакам да нагласам, не се какп вп 
ппранешнипт систем, места за врабптуваое и за бпгатеое. За таа цел се бизниспт и 
приватната иницијатива. Државните и јавните функции никпгп не смеат да збпгатат. Тие 
мпжат да дпнесат пред се на секпгп кпј се занимава сп јавна рабпта местп вп ппштествптп, 
чест и признанија дека пдредена личнпст вп пдреденп време нештп стприле за државата и за 
нарпдпт. Така се спздава демпкратска традиција и пднпс спрема сппствената држава. Затпа 
сметам дека не треба да се прифаќа за државна и јавна функција секпј пнпј кпј не е ппдгптвен да 
биде ппстпјанп ппд лупата на јавнпста, да изгуби мнпгу пд приватнпста и пбратнп сп 
ппжртвувана рабпта да спечали јавен респект заради ппдгптвенпста да служи на државата и на 
ппштествените интереси.“ 

 
 

Г-н Кирп Глигпрпв на втпрата Седница на Спбраниетп на Република 
Македпнија на 19ти нпември 1994 гпдина 
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Вовед 
 
Целта на пвпј дпкумент е да се даде независна пценка за напредпкпт пд испплнуваоетп на 
мерките кпи се идентификувани пд граданскипт сектпр на Република Македпнија, а пбјавени 
вп дпкументпт „Предлпг на градански прганизации за итни демпкратски рефпрми“1 за 
перипдпт пд 9-те месеци на Владата на Република Македпнија. 
 
Дпкументпт „Предлпг на градански прганизации за итни демпкратски рефпрми“ (јули 2017) е 
надградена верзија на „Предлпг на граданските прганизации за итни демпкратски рефпрми“ за 
следните 6, 9 и 12 месеци, кпј беще верификуван и пд Еврппската унија2, а е резултат пд 
рабптата на 73 градански прганизации и експерти. Предлпзите за рефпрми се израбптени пд 
страна на 146 ушесници на Фпрумпт на градански прганизации на 4 и 5 јули 2017 гпдина, а се 
надпврзуваат на пснпвнипт дпкумент израбптен вп 2016 гпдина. 
 
Сп предлпзите за рефпрми се цели да се даде ппттик, наспки и детални активнпсти неппхпдни 
за враќаое на демпкратските стандарди и вреднпсти, какп и за ппстигнуваое напредпк вп 
јавните пплитики и враќаое на дпвербата на граданите вп клушните државни 
институции. Прпмената на власта сама пп себе беще шекпр напред ппради тпа щтп сп 
пдржуваоетп на кредибилни избпри се стави крај на длабпката ппвеќегпдищна пплитишка 
криза, нп не е гаранција за системски рефпрми кпи се неппхпдни за да се 
надмине спстпјбата на зарпбена држава.3 
 
Сппред изјавите на Владата, Планпт 369 е 90% реализиран и негпвптп испплнуваое 
претставувалп пресуден фактпр за дпбиваое на шиста преппрака за ппшетпк на прегпвпри сп 
Еврппската унија. Какп надпврзуваое на рефпрмските залпжби на Владата кпи се спдржат вп 
Планпт 369, вп најава е изгптпвка на нпв рефпрмски сет на мерки нарешен План 18. Овпј план е 
сеущте вп ппшетна фаза, а се пшекува да ги рефлектира пптребните мерки за дпбиваое на 
датум за ппшетпк на прегпвпри за шленствп на Македпнија вп Еврппската унија. 
 
Притпа, треба да се забележи дека вклучуваоетп на граданскипт сектпр вп израбптката на 
369 планпт е ненавременп и ппвеќе е фпрмалнпст пткплку инклузивнпст. Тпа претставува 
свпевиден шекпр назад пд аспект на транспарентнп и инклузивнп рабптеое на Владата, имајќи 
предвид дека Планпт 369 е заснпван на итните демпкратски рефпрми изгптвени тпкму пд 
граданскипт сектпр кпј пдигра гплема улпга за излез пд пплитишката криза вп Македпнија. 
Именп, Планпт 18 е изгптвен сампстпјнп пд владата без кпнсултираое и вклучуваое на 
граданските прганизации, а пптпа истипт е презентиран и пред виспката претставничка на 
Еврппската Унија за надвпрешни рабпти и безбеднпсна пплитика и пптпретседателката на 
Еврппската кпмисија Федерика Мпгерини. Спгласнп изјавите на вицепремиерпт задплжен за 

                                                             
1
 Види ппвеќе „Предлпг на градански прганизации за итни демпкратски рефпрми“, пвде: 

http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2017/07/PREDLOG-NA-GRAGANSKI-ORGANIZATSII-ZA-ITNI-
DEMOKRATSKI-REFORMI.pdf.  
2 Види ппвеќе вп извещтајпт на Еврппската унија за напредпкпт на земјата  вп 2016 гпдина пвде, на 
страна 9: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_
macedonia.pdf.    
3
 За зарпбената држава вп Македпнија види ппвеќе вп извещтајпт на Еврппската унија за напредпкпт на 

земјата  вп 2015 гпдина пвде: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_
macedonia.pdf. Истп така пвде: http://respublica.edu.mk/blog/2017-11-08-09-52-14.  

http://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2017/07/organizacii.pdf
http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2017/07/PREDLOG-NA-GRAGANSKI-ORGANIZATSII-ZA-ITNI-DEMOKRATSKI-REFORMI.pdf
http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2017/07/PREDLOG-NA-GRAGANSKI-ORGANIZATSII-ZA-ITNI-DEMOKRATSKI-REFORMI.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
http://respublica.edu.mk/blog/2017-11-08-09-52-14
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еврппски пращаоа Бујар Османи, закажаната седница на Владата на кпја треба да се усвпи 
пвпј план е самп 2 рабптни дена ппдпцна пд денпт кпга Планпт 18 е за првпат презентиран 
пред граданскипт сектпр, а пп бараое на претставниците на граданските прганизации на самата 
средба седницата е презакажана за три дена ппдпцна, дп кпга ќе се шекаат кпментари и 
предлпзи пд страна на граданскипт сектпр. Сппред изјавите на владините претставници, 
ваквипт расппред на настаните се дплжи на закажанипт јунски самит на ЕУ.  
Дппплнителнп, вицепремиерпт за еврппски пращаоа пптврди дека Планпт 369 не е целпснп 
испплнет, нп сппред негп целта на 369 е испплнета - а тпа е шиста преппрака за птппшнуваое 
прегпвпри сп ЕУ.  
 
Наспрпти мислеоетп на претставникпт на Владата, Планпт 369 не е пплитички дпкумент чие 
испплнуваое треба да гп мериме самп сп  испплнуваоетп на пплитички цели.  Примарната 
цел на итните рефпрмски припритети и Планпт 369 се ппквалитетен живпт за граданите, 
пслпбпдуваое на „зарпбената држава“, испплнуваоетп на преппраките и рефпрмите на 
Прибе какп и испплнуваое на ппспчените рефпрми пд Берлинскипт прпцес. Граданите 
пшекуваат ефикасна пазарна екпнпмија, владееое на правптп, запираое на пппулистишките 
мерки и рефпрми кпи ќе дпнесат квалитет на живпт на граданите и шие нпсеое ќе биде 
пслпбпденп пд стегите на пплитишката сензитивнпст. 
Областите на јавни пплитики разрабптени вп дпкументпт се: јавни финансии и екпнпмија; 
правпсудствп; бпрба прптив кпрупцијата; избпри и избпрен систем; јавна администрација; 
кпнтрпла врз пплицијата и агенциите за безбеднпст и (кпнтра)разузнаваое; Спбрание; 
граданскп ппщтествп; спцијална защтита, благпспстпјба и пдржливпст; пбразпвание и 
младински пплитики; живптна средина; енергетика; култура и здравствп. Овпј дпкумент гп 
следи испплнуваоетп на мерките вп пбласта на јавните финансии и екпнпмија.  
 
Ппнатаму ќе дадеме псврт на итните демпкратски рефпрми и Планпт 369 на Владата на 
Република Македпнија4 и щтп тпј спдржи вп делпт на Јавни финансии и екпнпмија и ќе се 
псврнеме на испплнуваоетп на мерките пд дпкументпт „Предлпг на градански прганизации за 
итни демпкратски рефпрми“. 

Методологија за мониторингот  
 
Метпдплпгијата ппдразбира следеое на дпкументите на Влада на Република Македпнија и 
сппдветните министерства, Спбраниетп на Република Македпнија и независните пргани и 
институции. Квалификациите кпи ќе бидат упптребени какп техника ќе бидат:  

 Испплнетп;  

 Делумнп испплнетп; 

 Не е испплнетп; 

 Недпстасуваат инфпрмации. 
 
„Недпстасуваат инфпрмации“ ќе квалификуваме таму каде не мпжеме сп сигурнпст да 
утврдиме факти и/или да дпбиеме мислеоа.   
 

Планот 369 на Владата на Република Македонија 
 
Сакаме да укажеме дека Владинипт план 369 пд јули 2017 гпдина не спдржи планпви и 
преппраки за ппдетални аспекти, мерки и активнпсти вп пбласта на јавните финансии и 

                                                             
4 Види пвде: http://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Plan%20369%20MKD.pdf.  

http://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Plan%203-6-9%20MKD.pdf
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екпнпмијата псвен щтп инфпрмира дека (вп ппглавјетп за рефпрми на јавната администрација) 
ќе се заппшне инклузивен дијалпг на Нацрт прпграмата за управуваое сп јавните финансии 
2018-2021 гпдина.  
 
Дпдека вп Планпт 369 + пд нпември 2017 гпдина, ппвтпрнп вп ппглавјетп Рефпрма на јавната 
администрација и дпбрп управуваое, псвен усвпјуваоетп на Прпграмата за управуваое сп 
јавните финансии 2018-2021 гпдина (сп рпк 12/2017), какп мерки се наведуваат и пбјавуваое 
на Градански бучет за 2018 гпдина (сп рпк 11/2017), јавни кпнсултации за рефпрма на системпт 
за јавни набавки и прифаќаое на сугестиите на СИГМА вп ппглед на системпт за јавни набавки 
и спветпт (сп рпк 11/2017) и изгптвуваое на Дпкумент за пплитика за рефпрми вп јавната 
внатрещна финансиска кпнтрпла (сп рпк 3/2018).  
 
Вп наспка на засилуваое на надзпрпт, пдгпвпрнпста и птшетнпста вп јавните финансии какп 
дел пд принципите на кпи се заснпва планпт 369 е и нпвата Алатка за птшетнпст за трпщпците 
на нпсителите на јавните функции.5 Оваа алатка е изгптвена пд страна на Владата и 
претставува јавнп дпстапен спфтвер кпј спдржи инфпрмации за службените трпщпци на 
институциите и функципнерите. Ппдатпците мпже да се пребаруваат пп тип на службен 
трпщпк (дневници, превпз, сместуваое итн.), пп гпдини, какп и на месешнп нивп. Медутпа, вп 
мпментпт ппдатпците се дпстапни исклушивп за 2014 и 2017 гпдина (сп намера да се сппреди 
степенпт на трпщеое сп прпмена на владејашката структура н.з.). Имајќи предвид дека пваа 
алатка е нпвитет, неизвеснп беще дали Владата ќе пстане ппсветена на ажурираое на една 
ваква алатка кпја е пд гплемп знашеое за транспарентнпста кпја треба да впди кпн ппвиспка 
птшетнпст на именуваните и избраните функципнери вп Македпнија. Медутпа, спфтверската 
алатка не функципнира и нема никакви ппдатпци ппсле 2017 гпдина, сп штп индикативнп е 
дека фискалната транспарентнпст е ппд ризик и дека е сфатена палијативнп и кампаоски а 
не какп трајна ппределба какп ефикасна алатка кпн ппгплема птчетнпст пд именуваните и 
избраните функципнери. 

 

Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2018-2021 
 
Прпграмата за управуваое сп јавните финансии 2018-2021 гпдина беще дпнесена вп декември 
2017 гпдина6. Истп така беще дпнесен и Акциски план за спрпведуваое на Прпграмата за 
управуваое сп јавните финансии 2018-2021.7 
 
Од аспет на ппшитуваое и негуваое на владееое на правптп, непризнаваоетп на улпгата и 
придпнеспт на граданскипт сектпр вп јавните финансии и екпнпмијата на Република 
Македпнија е недпстатпк на Прпграмата за рефпрма на управуваоетп сп  јавните финансии 
2018-2021. Сметаме дека вп прпграмата треба недвпсмисленп да се истакне знашеоетп на 
граданските прганизации, ппсебнп акп се земе предвид фактпт дека сите медунарпдни 
прганизации сппменати вп пваа прпграма се брифираат сп граданските прганизации при 
нпсеоетп на нивните дпкументи и преппраки. 

                                                             
5 http://vlada.mk/otchetnost-troshoci , ппсетена на 04.06.2018 
6 Види ппвеќе пвде, „Прпграма за рефпрма на управуваоетп сп  јавните финансии 2018-2021“: 
https://www.finance.gov.mk/files/u3/PFM%20Reform%20%20Programme__MK%20DEC%202017_final%20VL
ADA.pdf.    
7
 Види ппвеќе пвде, „ Акциски план за спрпведуваое на Прпграмата за управуваое сп јавните 

финансии 2018-2021“: 
https://www.finance.gov.mk/files/u3/Akciski%20plan%20za%202018_Programa%20za%20reforma%20na%20
PFM_fev%202018_MK%202.pdf.  

http://vlada.mk/otchetnost-troshoci
https://www.finance.gov.mk/files/u3/PFM%20Reform%20%20Programme__MK%20DEC%202017_final%20VLADA.pdf
https://www.finance.gov.mk/files/u3/PFM%20Reform%20%20Programme__MK%20DEC%202017_final%20VLADA.pdf
https://www.finance.gov.mk/files/u3/Akciski%20plan%20za%202018_Programa%20za%20reforma%20na%20PFM_fev%202018_MK%202.pdf
https://www.finance.gov.mk/files/u3/Akciski%20plan%20za%202018_Programa%20za%20reforma%20na%20PFM_fev%202018_MK%202.pdf
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Економија  
 
Вп делпт на екпнпмијата сметаме дека Владата нпси привремени мерки кпи ја следат 
парадигмата на претхпдната Влада и стратещките трендпви на државнп субвенципниран раст, 
дпдека истите не ги адресираат вистинските прпблеми за креираое на амбиент за ефикасна 
пазарна екпнпмија. Какп щтп мпже да се види ущте пд самипт наслпв на нпвипт план, Владата 
се залпжува за екпнпмски раст, а не за екпнпмски развпј. Планпт не е заснпван на анализа на 
прпблемите и е интуитивен збир на бараоа на бизнис сектпрпт, нп не и на пптребите на 

граданите на Република Македпнија.
8 

 
 
Вп таа наспка сакаме да укажеме и на ризиците пп владееоетп на правптп и екпнпмијата сп 
непдамнещнипт слушај на тплкуваоа пдредби пд Закпнпт за данпк на дпдадена вреднпст 
(ДДВ) и пбидпт за нивна примена врз физишки лица вп услпви на недпстатпк на правила и 

прпцедури, при иста данпшна база и правна инциденца.9 

 
Предлог на граѓански организации за итни демократски 
реформи 
 
Општ осврт 
 

Вп дпкументпт „Предлпг на градански прганизации за итни демпкратски рефпрми“ вп ппщтипт 
псврт беще пптенциранп дека е пптребна ппгплема транспарентнпст вп јавните финансии, кпја 
треба да дпведе дп птшетнпст за тпа какп се планираат и кпристат јавните ресурси на државата. 
Фискалната транспарентнпст беще ерпдирана, а прпвладините елити ги имаа зарпбенп 
издащните извпри за генерираое и за прераспределба на благпспстпјбата, сп щтп Владата 
беще принудена да се задплжува за да ја задпвпли ппбарувашката на свпите клиенти. Ова 
дпведе дп нпсеое на ad-hoc фискални пдлуки надвпр пд јавнипт бучетски прпцес и дп рущеое 
на кредибилитетпт на надзпрните институции на бучетскипт циклус и впппщтп, дп намалена 
фискална дисциплина. 

Опщти принципи за предлпжените активнпсти се следниве: згплемуваое на фискалната 
дисциплина и пдржливпст; зајакнуваое на фискалната транспарентнпст, птшетнпст и 
партиципативнпст; ппдпбруваое на ефикаснпста и ефективнпста, надзпрпт и пдгпвпрнпста за 
јавните финансии. 
 

Јавни финансии на локално ниво 
 

                                                             
8 Види ппвеќе вп „Предизвици за Владата пд рецидивите на зарпбената држава“, пвде: 
http://respublica.edu.mk/blog/2017-11-08-09-52-14.  
9 Види ппвеќе вп пвде „Владееоетп на правптп и екпнпмијата: Случајпт сп данпкпт на 

дпдадена вреднпст за физички лица вп Република Македпнија“: http://cea.org.mk/vladeeneto-

na-pravoto-ekonomijata-sluchajot-danokot-na-dodadena-vrednost-za-fizichki-litsa-vo-republika-

makedonija/.  

http://respublica.edu.mk/blog/2017-11-08-09-52-14
http://cea.org.mk/vladeeneto-na-pravoto-ekonomijata-sluchajot-danokot-na-dodadena-vrednost-za-fizichki-litsa-vo-republika-makedonija/
http://cea.org.mk/vladeeneto-na-pravoto-ekonomijata-sluchajot-danokot-na-dodadena-vrednost-za-fizichki-litsa-vo-republika-makedonija/
http://cea.org.mk/vladeeneto-na-pravoto-ekonomijata-sluchajot-danokot-na-dodadena-vrednost-za-fizichki-litsa-vo-republika-makedonija/
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Овде сакаме да укажеме на несппдветнпста на задплжуваое на централната власт за цели на 
ппкриваое на неплатените пбврски пд страна на единиците на лпкална сампуправа. Именп10:  
 

1. Вакпв инструмент впди кпн натампшнп ерпдираое на правната држава. Сп ваква 
мерка се праќа сигнал дека незакпнските дејанија, непдгпвпрнптп рабптеое, и 
немаоетп на птшетнпст се исплаќа. Екпнпмските субјекти се излпжуваат на нефер и 
дискриминатпрска пплпжба вп пднпс на државата. Се креираат пазарни девијации на 
пазарпт на капитал. 

2. Вакпв инструмент впди кпн пдржуваое на зарпбенпста на државата. Зарпбенпста на 
државата вп Република Македпнија веќе беще детектирана пд страна на Еврппската 
кпмисија. Сп вакпв инструмент непдгпвпрни партиски кадри вп улпга на 
Градпнашалници рабптејќи непдгпвпрнп, нептшетнп и надвпр пд закпнските 
пвластуваоа ги зарпбуваат и блпкираат институциите дп степен кпга тие не мпжат да ја 
врщат свпјата функција сп щтп дппплнителнп се праќа ппрака за неказнивпст на 
партиски кадри.  

3. Вакпв инструмент впди кпн синдикализираое на трпшпците пд непдгпвпрнп 
рабптеое на избрани и именувани функципнери. Кпга се синдикализира трпщпкпт пд 
непсигурани ризици се креира непдгпвпрнпст (moral hazard). Именп, знаејќи дека ќе 
ппминат без сппдветна казна за непдгпвпрнп рабптеое сп данпшните средства на 
граданите се креира ситуација на птсуствп на секаква грижа за управуваое сп ризиците 
сппдветнп на мпжнпстите и ресурсите на ппщтините пд страна на непдгпвпрните 
Градпнашалници. Трпщпкпт за непдгпвпрнптп рабптеое вп зарпбената држава пада на 
тпвар и на пние кпи не се пдгпвпрни за непдгпвпрнптп и надвпр пд закпнпт рабптеое. 

4. Вакпв инструмент впди кпн дискредитираое на институции, надзпрни тела и 
впппштп системпт на прпверка и кпнтрпла. И ппкрај ппстпеоетп на цел систем кпј 
треба да впди грижа за да не настанат вакви ситуации, сп ваквп бараое за 
синдикализираое на непдгпвпрнптп рабптеое се дпведува ппд знак пращаое самптп 
ппстпеое на најмалку: Јавна внатрещна финансиска кпнтрпла, Државна ревизија, 
Јавнптп пбвинителствп, Државна кпмисија за спрешуваое на кпрупција, Бирптп за јавни 
набавки, Министерствп за финансии, Кпмисија за финансираое и бучет при Спбрание 
на Република Македпнија. 

 
 

Заклучоци 
 

 Прпмената на власта сама пп себе е шекпр напред ппради тпа щтп сп пдржуваоетп на 
кредибилни избпри се стави крај на длабпката ппвеќегпдищна пплитишка криза, нп не 
е и гаранција за системски рефпрми кпи се неппхпдни за да се надмине спстпјбата 
на зарпбена држава. 

 Вклушуваоетп на граданскипт сектпр вп израбптката на 369 планпт е ненавременп и 
ппвеќе е фпрмалнпст пткплку вистинска инклузивнпст.  

 Планпт 18 е изгптвен сампстпјнп пд владата без кпнсултираое и вклушуваое на 
граданските прганизации, а пптпа истипт е презентиран и пред виспката претставнишка 
на Еврппската Унија за надвпрещни рабпти и безбеднпсна пплитика и 
пптпретседателката на Еврппската кпмисија Федерика Мпгерини. 

 Наспрпти мислеоетп на претставникпт на Владата, Планпт 369 не е пплитишки 
дпкумент шие испплнуваое треба да гп мериме самп сп  испплнуваоетп на пплитишки 
цели.  Примарната цел на итните рефпрмски припритети и Планпт 369 се ппквалитетен 

                                                             
10 Види ппвеќе: http://cea.org.mk/stav-na-tsea-za-zadolzhuvaneto-na-tsentralnata-vlast-za-obvrskite-na-els/.  

http://cea.org.mk/stav-na-tsea-za-zadolzhuvaneto-na-tsentralnata-vlast-za-obvrskite-na-els/
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живпт за граданите, пслпбпдуваое на „зарпбената држава“, испплнуваоетп на 
преппраките и рефпрмите на Прибе какп и испплнуваое на ппспшените рефпрми пд 
Берлинскипт прпцес. 

 Нпвата алатка за птшетнпст за трпщпците на нпсителите на јавните функции изгптвена 
пд страна на Владата какп спфтверската алатка не функципнира и нема никакви 
ппдатпци ппсле 2017 гпдина, сп щтп индикативнп е дека фискалната транспарентнпст е 
ппд ризик и дека е сфатена палијативнп и кампаоски, а не какп трајна ппределба за 
ефикасна алатка кпн ппгплема птшетнпст пд именуваните и избраните функципнери. 

 Назнашените лица за пднпси сп јавнпст и ппсредуваое на инфпрмации пд јавен 
карактер вп Министерствптп за финансии 3 дена вп кпнтинуитет вп месец јуни 2018 
гпдина не се дпстапни на телефпнските брпеви ниту нивните линии се пренаспшени кај 
други врабптени щтп укажува на несерипзнпст вп свпетп рабптеое. 

 
 
Вп прилпг ја илустрираме Матрицата за мпнитпринг сп мпнитпрингпт за првите 9 месеци пд 
рабптеоетп на владата. 
 

Матрица за мониторинг со мониторинг на исполнувањата 
 

Ред. 
бр.  

Припритет Мерка Надлежна 
институција(u) 

Рпк 
(месеци) 

Испплнетпст 

1. 

 

Фискална 
транспарентн
пст, птшетнпст 
и 
партиципатив
нпст 

 

 Објавуваое месешни бучетски 
планпви и извещтаи за 
изврщуваоетп на бучетпт и за сите 
бучетски кприсници. Овие планпви и 
извещтаи треба да бидат 
ппаналитишни вп смисла на 
пптставка (щест цифри) пп 
екпнпмска класификација и пп 
бучетски кприсник и вп птвпрен 
фпрмат. 

  Отстрануваое на тпшка 23, пднпснп 
22 пд Упатствптп за нашинпт на 
трезпрскп рабптеое, пднпснп 
Упатствптп за нашинпт на трезпрскп 
рабптеое на ФЗО. 

Министерствп за 
финансии (МФ) 

3 Делумнп 
испплетп11 

 

 

 Транспарентнп пбјавуваое на 
дпспеаните, а неисплатени пбврски 
ппдплги пд три месеци, вкупнп и пп 
бучетски кприсник. 

МФ 3 Делумнп 
испплнетп12 

  

                                                             
11 Министерствптп за финансии пбјавува месешни извещтаи за изврщуваое на бучет нп не се пп 
бучетски кприсници и недпстасува щест цифрена аналитика. Има пплугпдищен извещтај за првите щест 
месеци пд 2017 за пстварени прихпди и реализирани расхпди пп бучетски кприсници. Не е испплнетп за 
птстрануваое на тпшка 23 и тпшка 22 сппдветнп. 
12

 Објавени се дпспеаните неплатени пбврски дп 31.05.2017. На 04.04.2018 е дпнесен Закпн за 
евиденција на неплатени пбврски шија цел е јакнеое на пдгпвпрнпста за управуваое сп јавните 
средства. Вп предлпженипт закпн се прппищува дека пријавуваоетп и евидентираоетп на пбврските 
кпе ќе се врщи преку ппсебен електрпнски спфтвер. 
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Ред. 
бр.  

Припритет Мерка Надлежна 
институција(u) 

Рпк 
(месеци) 

Испплнетпст 

 Евалуација на капиталните прпекти 
на Владата и пбјавуваое на нивната 
структура сппред фазата на 
имплементација (планираое, 
текпвна и финална фаза). Треба да 
им се даде припритет на пние 
прпекти кпи ппради нивната 
прирпда и/или цел не мпжат да 
бидат стппирани. 

МФ 6 Не е 
испплнетп 

 Укинуваое на Спветпт за јавни 
набавки; евалуација на 
имплементацијата на јавните 
набавки и прекинуваое на 
практиката на спрпведуваое на 
јавните набавки и дпделуваое 
дпгпвпри исклушивп сппред 
финансиски критериуми (најниска 
цена). 

МФ, Влада на 
Република 
Македпнија 
(Влада), 
Спбрание на РМ 
(Спбрание) 

12 Делумнп 
испплнетп13 

 Објавуваое на брпјпт на 
врабптените вп јавнипт сектпр за 
ппвеќе гпдини наназад. 

МФ, 
Министерствп за 
инфпрматишкп 
ппщтествп и 
администрација 
(МИОА) 

3 Делумнп 
испплнетп14 

 Евалуација на дпсегащната данпшна 
пплитика и пбјавуваое на 
пшекуваните ефекти пд нпвата 
данпшна пплитика на нпвата Влада. 

МФ 6 Не е 
испплнетп 

 Оснпваое спбраниска кпмисија за 
разгледуваое на извещтаите на 
Државнипт завпд за ревизија, 
пднпснп надзпр на јавните расхпди. 

МФ, Спбрание 12 Не е 
испплнетп15 

 Задплжителнп разгледуваое на 
Гпдищнипт извещтај за 
функципнираоетп на системпт на 
јавна внатрещна финансиска 
кпнтрпла вп Кпмисијата за 
финансираое и бучет, т.е. вп 

МФ 3 Делумнп 
испплнетп16 

                                                             
13

 Вп шлен 160 пд Закпн за јавните набавки сеущте стпи дека критериум за дпделуваое на дпгпвпр за 
јавна набавка е најниската цена. 
14 Има пбјавен извещтај за 2016 и 2017 гпдина, нп не и ппранп. Регистар за врабптени вп јавнипт сектпр 
ппстпи пд 2014 гпдина нп пд февруари 2018 гпдина се дпдава нпв шлен вп Закпн за врабптените вп 
јавнипт сектпр сп кпј Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација има правп да ги 
пбрабптува ппдатпците пд регистарпт и да врщи размена вп други институции (пр. УЈП, АВРМ и сл.) сп 
цел ппдпбренп евидентираое на пвие ппдатпци. 
15

 Се пшекува фпрмираое на ппткпмисија на Кпмисијата за финансираое и бучет кпја ќе ги разгледува 
извещтаите на Државнипт завпд за ревизија. 
16

 Министерствптп за финансии гп има пбјавенп Гпдищнипт извещтај за функципнираоетп на системпт 
за јавна внатрещна кпнтрпла ппследнп за 2016 гпдина вп јули 2017 гпдина.  
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Кпмисијата за разгледуваое на 
извещтаите на Државнипт завпд за 
ревизија, пднпснп надзпр на јавните 
расхпди (дпкплку се пснпва).  

 Гпдищнипт извещтај за 
функципнираоетп на системпт на 
јавна внатрещна финансиска 
кпнтрпла да се пбјавува вп целпст на 
веб-страницата на Министерствптп 
за финансии, вклушителнп и 
ппединешните извещтаи пд 
Гпдищнипт извещтај за 
функципнираоетп на системпт на 
јавна внатрещна финансиска 
кпнтрпла. 

 Евалуација и ревидираое на 
бучетскипт календар сп цел да се 
пвпзмпжи ппгплема флексибилнпст, 
транспарентнпст и 
партиципативнпст. 

МФ 6 Не е 
испплнетп17 

 Ппгплема транспарентнпст на 
разделпт Министерствп за финансии 
- функции на државата, сп целпснп 
нејзинп укинуваое вп иднина. 

МФ 12 Не е 
испплнетп 

 Навременп дпставуваое на 
Фискалната стратегија дп 
Спбраниетп на РМ вп ппшетпкпт на 
бучетскипт прпцес, сп цел да се 
придпнесе кпн ппдпбра ппдгптпвка 
на пратениците за разгледуваое на 
финансискипт дел пд предлпг-
бучетпт ппдпцна вп фазата на 
усвпјуваое. 

 Задплжителнп изгптвуваое 
предбучетска изјава (ппсебнп или 
какп дел пд Фискалната стратегија) 
кпја треба да ги спдржи владините 
дплгпрпшни екпнпмски, фискални и 
други цели за претстпјнипт бучет, и 
тпа најмалку за ппследпвателните 
три фискални гпдини. 

МФ 12 Делумнп 
испплнетп18 

 Задплжителнп изгптвуваое на 
Градански бучет на централнп нивп и 
на нивп на единиците на лпкалната 

МФ, ЕЛС 9 Делумнп 
испплнетп19 

                                                             
17

 Заппшната е израбптка на календар за 2018 гпдина. 
18 Стратегијата е дпставена ппсле заврщуваое на бучетскипт прпцес за 2018, т.е. ненавременп. 
Фискалната стратегија за 2019-2021 е пбјавена вп мај 2018. Не е изгптвена пред-бучетска изјава. 
19 Градански бучет е изгптвен на нивп на централна власт нп не и на нивп на сите ппщтински власти. 
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сампуправа (ЕЛС). 

2. 

 

Ппдпбруваое 
на 
ефикаснпста 
и 
ефективнпста
, надзпрпт и 
пдгпвпрнпста 
за јавните 
финансии 

 

 Министерпт за финансии 
транспарентнп да ппдгптвува и да ги 
пбјавува целите, намената и 
услпвите за секпе задплжуваое, 
грант и дпнација. 

МФ 3 Делумнп 
испплнетп20 

 Евалуација и пбјавуваое на 
бучетските импликации пд прпектпт 
„Скппје 2014“ пп гпдина, структура, 
финансиска кпнструкција и пп 
распределени средства. 

МФ 9 Не е 
испплнетп 

 Објавуваое на ппдатпците пд сите 
групи и ппдгрупи инструменти на 
државна ппмпщ, и тпа: планирана, 
реализирана и пдпбрена државна 
ппмпщ, пп давател на државна 
ппмпщ и пп намена на државна 
ппмпщ, за претхпдните гпдини и 
кпнтинуиранп (вп птвпрен фпрмат). 

МФ, 
Министерствп за 
екпнпмија (МЕ), 
Спбрание 

9 Делумнп  
испплнетп21 

 Да се испита мпжнпста Јавнптп 
пбвинителствп, Министерствптп за 
внатрещни рабпти и Државната 
кпмисија за спрешуваое на 
кпрупцијата редпвнп да известуваат 
за ппкренатите ппстапки пп напдите 
и извещтаите на Државнипт завпд за 
ревизија и за тпа да гп известат 
Државнипт завпд за ревизија и 
јавнпста. 

МФ, Државен 
завпд за 
ревизија, Јавнп 
пбвинителствп, 
Министерствп за 
внатрещни 
рабпти (МВР), 
Државна 
кпмисија за 
спрешуваое на 
кпрупцијата 

9 Не е 
испплнетп 

 Фпрмираое Фискален спвет, какп 
нпва институција вп системпт на 
јавните финансии, кпј ќе служи за 
екс-анте пценка за пправданпста на 
фискалната пплитика на изврщната 
власт. 

Спбрание 6 Не е 
испплнетп22 

3. 

 

Згплемуваое 
на 
фискалната 
дисциплина и 

 Неселективнп плаќаое на текпвните 
трпщпци и впсппставуваое на 
хрпнплпщки принцип за плаќаое на 
дпспеаните пбврски (временскп 

МФ 3 Недпстасуваат 
инфпрмации 

                                                             
20 Вп пднпс на задплжуваое и аукции Министерствптп за финансии редпвнп ппдгптвува спппщтенија за 
целите и намената и гп пбјавува на свпјата веб страна. Нема дпстапни инфпрмаци за грантпви и 
дпнации. 
21

 Дпнесена е пдлука за да се ппкрене ппстапка за декласификација на класифицираните дпгпвпри за 
државна ппмпщ, нп сеущте нема јавнп дпстапни инфпрмации 
22

 Најавенп е фпрмираое на третп експертскп делп – Фискален спвет вп системпт на јавните финансии 
кпе би требалп да заппшне сп рабпта следната гпдина 
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дпспеваое на пбврските). 

 Редпвнп пбјавуваое на структурата 
на јавнипт дплг, вклушувајќи ги и 
неплатените пбврски и дплгпвите на 
единиците на лпкалната сампуправа, 
јавните претпријатија, Македпнската 
банка за ппддрщка и развпј, и тпа за 
најмалку три гпдини наназад. 

МФ 3 Делумнп  
испплнетп23 

 Евалуација на трпщпците и 
придпбивките пд странските 
директни инвестиции, какп и 
активнпстите ппврзани сп 
привлекуваое на странски директни 
инвестиции. 

МФ, МЕ 9 Не е 
испплнетп24 

 Евалуација на пдржливпста и 
транспарентнпста на земјпделските 
субвенции, сп ппсебен акцент на 
нивната распределба; 
транспарентнп и редпвнп 
пбјавуваое на висината на 
дпделената ппддрщка пп кприсник и 
пп мерка, вп фпрма на птвпрени 
ппдатпци. 

МФ, 
Министерствп за 
земјпделствп, 
щумарствп и 
впдпстппанствп, 
Агенција за 
финансиска 
ппддрщка вп 
земјпделствптп 
и руралнипт 
развпј  

9 Не е 
испплнетп25 

 Евалуација на фискалнипт капацитет 
и на пдржливпста на пензискипт 
систем, вклушувајќи ја и рабптата на 
МАПАС. 

МФ 9 Не е 
испплнетп26 

 Евалуација на пдржливпста, 
транспарентнпста и дистрибутивните 
ефекти пд спцијалните трансфери. 

МФ, 
Министерствп за 
труд и спцијална 

9 Не е 
испплнетп27 

                                                             
23 Министерствптп за финансии кварталнп пбјавува инфпрмации за јавнипт дплг на државата, дпдека 
ппдатпците за неплатени пбврски за ЕЛС и јавните претпријатија се пбјавени заклушнп сп 31.05.2017. 
Усвпен е Закпнпт за пријавуваое и евиденција на пбврски, пбјавен вп службен гласник 64/2018 на 
11.04.2018 гпдина, нп сеущте нема распплпжливи инфпрмации. 
24 Ангажирани се надвпрещни експерти за евалуација на трпщпците и придпбивките пд СДИ, нп сеущте 
нема  јавнп дпстапни инфпрмации. 
25 Нема јавнп дпстапни ппдатпци. Пп 3 дневен пбид да се стапи вп кпнтакт сп истптп лице пд 
Министерствп за финасии сп кпе претхпднп беще разгпваранп пп пснпв на истптп пращаое, не 
резултираще сп упех. 
26

 Ангажирани се надвпрещни експерти за евалуација на пдржливпста на ПИОМ, нп сеущте нема јавнп 
дпстапни инфпрмации. 
27 Нема јавнп дпстапни ппдатпци. Пп 3 дневен пбид да се стапи вп кпнтакт сп истптп лице пд 
Министерствп за финасии сп кпе претхпднп беще разгпваранп пп пснпв на истптп пращаое, не 
резултираще сп упех.  
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