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Извршно резиме 

 
Значењето на фискалната политика. Внимателното управување со јавните 

финансии обезбедува макрофинансиска одржливост, непречено извршување на 
виталните функции на државата, како и ефикасно и успешно спроведување на 
стратешките владини приоритети. Преку подобрување на квалитетот и проширување на 
лепезата на јавните услуги, успешно спроведување на правилно одбраните 
инвестициски проекти и истовремено зачувување на фискалната одржливост, може да 
се реализираат долгорочните развојни приоритети. Во тој контекст, само онаа 
национална развојна стратегија, за чија реализација се издвоени задоволителни (речиси 
никогаш, доволни) буџетски средства и направени соодветни даночни реформи, може 
да овозможи инклузивен и одржлив просперитет и подигнување на квалитетот на живот 
на граѓаните. 

Сопирачка или забрзувач? Фискалната политика може да биде и сопирачка, но и 
забрзувач на среднорочниот и долгорочниот раст. Доколку јавниот долг надмине ниво 
од 70% од БДП, кое во моментов се смета за сценарио на висок ризик, фискалната 
политика може да стане сопирачка за среднорочниот и долгорочниот економски раст. 
Токму од тие причини треба да се направи анализа на користите и трошоците од новите 
задолжувања. Особено важна е намената на новите задолжувања, односно да бидат 
насочени кон финансирање на инвестициски проекти во приоритетни области: 
дигитализација, зелена транзиција, зајакнување на човечкиот капитал, социјална 
кохезија и сл. 

Зајакнување на буџетските приходи. Ниското ниво на фискално оптоварување, 
едно од најниските во европски рамки, остава мал фискален простор за финансирање на 
јавните потреби и за справување со идни кризи. Речиси без исклучок, сите релевантни 
меѓународни финансиски институции препорачуваат елиминирање или драстично 
кратење на даночните олеснувања и ослободувања, како и етапно менување на 
структурата на даночните приходи во насока на поголемо учество на директните даноци. 
Фискалниот простор е стеснет и поради недоволната наплата на предвидените приходи 
и недоволно ефикасната даночна администрација. 

Неповолна структура на буџетските расходи. Трошоците за плати и надоместоци 
се карактеризираат со ниско ниво на просечна плата, голема компресија на платите меѓу 
одделни нивоа, и нерамномерно распределен број на вработени во јавен сектор. 
Рационализацијата на буџетските расходи е важен приоритет во следните 20 години. 
Според Вагнеровиот закон за континурана експанзија на буџетските расходи, 
буџетските корисници, јавните претпријатија и институциите на национално и локално 
ниво тешко се откажуваат од стекнатите права за трошење. Особено загрижувачки 
процес е прекумерната институционализација. Создавањето институции со делумно или 
значајно преклопувачки надлежности, оправдувано под плаштот на потребата од 
европска интеграција и хармонизација со европското законодавство, одвлекува обемни 
буџетски ресурси од важните долгорочни развојни приоритети.  

Потреба од поголем фискален простор. Во таа смисла, рационализацијата и 
реобмислувањето на јавниот сектор (преку интегрирање на институции или агенции) ќе 
ослободи значаен фискален простор за поддршка на долгорочниот економски развој. 
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Исто така, тоа ќе го зголеми и нивото на дискрециони буџетски расходи за водење на 
поефикасна фискална политика на краток, среден и долг рок. 

Главниот предизвик на фискалната политика во контекст на НРС произлегува од 
еден фундаментален расчекор. На едната страна се ниските буџетски приходи, како 
резултат на неолибералниот даночен систем и даночната евазија, самата плод на 
разнишаниот даночен морал и недоволниот капацитет на даночната администрација. На 
другата страна се неефикасните и пообемни буџетски расходи, во кои владините 
инвестиции се со ниско учество и под-реализирани, а корупцијата во јавните набавки и 
партиските вработувања сериозно ги нагризуваат виталните функции на државата. 
Надежта на многу досегашни влади беше дека позајмените средства и приливите од 
повремените приватизации ќе создадат позитивно мултипликативно дејство во 
економијата, при што забрзаниот раст ќе го намали овој фундаментален расчекор. 

Визијата на граѓаните за оданочување на личниот доход. Граѓаните-учесници во 
дебатите во областа на јавните финансии и фискалната политика не постигнаа консензус 
околу прашањето на даночната политика кон личниот доход во смисла на задржување 
на рамниот данок или премин кон прогресивно оданочување. Сепак, се потенцира 
потребата за поправедно оданочување што ја поттикнува социјалната еднаквост, 
односно редуцирање на даночниот товар за посиромашните граѓани. Особено важно е 
дека граѓаните учесници повикуваат на зголемена свест за плаќање на даноци (и 
значително зајакнат даночен морал) како основа за обезбедување добри јавни услуги, 
санкционирање на даночната евазија и неформалната економија. 

Визијата на граѓаните за јавниот долг. Повеќето учесници сметаат дека е 
потребно повнимателно управување со јавниот долг и негово намалување на среден и 
долг рок. Прашањето на долгот се доживува како меѓугенерациска несолидарност, при 
што идните генерации неоправдано се оптоваруваат со долгови направени од сегашните 
генерации. Можеби и очекувано, не постои консензус околу потребата да се воведе 
прогресивен данок. Доколку сепак постои потреба заради дополнителни приходи во 
буџетот, се препорачува прагот да биде поставен повисоко, односно да ги погодува само 
граѓаните со висок доход. Учесниците во голема мера сметаат и дека постои простор за 
рационализација на буџетските трошоци, односно да се внимава за кои намени се трошат 
јавните пари. 

Фискална транспарентност. Генерално, фискалната транспарентност е 
значително подобрена во последните неколку години. И покрај тоа, некои анализи во 
контекст на НРС би наишле на недостиг на релевантни податоци. Фискалните 
податоци сѐ уште не се усогласени во целост со меѓународната методологија 
(Статистика на владини финансии на ММФ), а дефиницијата на јавниот долг сѐ уште не 
е целосно усогласена со методологијата на европскиот статистички сервис „Евростат“, 
која пак, ја користи Европската комисија и Делегацијата на ЕУ. 

Политики втемелени на докази. Иако навидум одвлекуваат поголеми буџетски 
ресурси на краток рок, потребни се економски политики втемелени на докази и 
научни/експертски анализи на користите и трошоците од реализацијата на мнгу одлуки 
иинвестициски проекти во доменот на јавниот сектор. Во крајна линија, заштедите од 
правилно донесените политики втемелени на докази се повеќекратни на долг рок. Тие 
треба да се однесуваат и на вградените тековни програми кои со години се провлекуваат 
низ буџетот, без јасна слика за нивните долгорочни ефекти врз економијата. 

 

1. Вовед 
 

Фискалната политика е една од главните макроекономски политики за 
зачувување на макроекономската стабилност (преку управување со агрегатната 
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побарувачка) и за создавање поволен амбиент за среднорочен и долгорочен забрзан, 
инклузивен и одржлив економски раст (преку поттикнување на агрегатната понуда). 
Внимателното управување со јавните финансии обезбедува макрофинансиска 
одржливост, непречено извршување на виталните функции на државата, како и 
ефикасно и успешно спроведување на стратешките владини приоритети. Преку 
подобрување на квалитетот и проширување на лепезата на јавните услуги, успешно 
спроведување на правилно одбраните инвестициски проекти и истовремено зачувување 
на фискалната одржливост, може да се реализираат долгорочните развојни приоритети.  

Во тој контекст, само онаа национална развојна стратегија, за чија реализација се 
издвоени задоволителни (речиси никогаш, доволни) буџетски средства и направени 
соодветни даночни реформи, може да овозможи инклузивен и одржлив просперитет и 
подигнување на квалитетот на живот на граѓаните. Така на пример, владината поддршка 
на зелената транзиција би била празна реторика, доколку не е проследена со даночни 
поттикнувања, буџетски алокации и јавно-приватни партнерства, втемелени на анализи 
на користите и трошоците. 

Во првата половина на 2022 година, фискалната политика функционира во 
услови на значително стеснет фискален простор, поради неповолното влијание на 
пандемијата и енергетската криза, но и обемните задолжувања во минатото. Генерално, 
кризите ги тестираат отпорноста на финансиската позиција и адаптибилноста на 
креаторите на фискалната политика и истовремено охрабруваат спроведување на некои 
долго одложувани реформи. 
 
1.1. Контекст 
 

Фискалната политика во услови на пандемија и енергетска криза. Под силниот 
удар на пандемијата, буџетскиот дефицит значајно се продлабочи во 2020 и 2021 година 
(8,2% и 6,4% од БДП, респективно), истовремено подигнувајќи го јавниот долг на ниво 
од 60,9% од БДП на крајот на 2021 година (извор: Министерство за финансии, март 2022 
год.). Фискалната политика делуваше контрациклично, значајно ублажувајќи го падот 
на економската активност и порастот на невработеноста. Зголемувањето на јавниот долг 
беше предизвикано од: (1) падот на буџетските приходи, поради нарушувањето на 
глобалните синџири на добавување и намалената приватна потрошувачка, и (2) 
зголемувањето на расходите, поради потребата од финансирање на трошоците поврзани 
со здравствено-економската криза. Кон пандемијата се надоврза и енормниот пораст на 
цените на енергијата (особено, електричната енергија и природниот гас) кон крајот на 
2021 година, што дополнително го отежни кревкото економско заздравување. 
Проценките се дека, само во последниот квартал од 2021 и целата 2022 година, 
директните буџетски трошоци за ублажување на последиците од енергетската криза ќе 
бидат во износ од 338 милиони евра (субвенции на производствените капацитети, 
намалувања на даночните стапки и ограничување на ценовниот пораст на електричната 
енергија). Ова дополнително го стеснува фискалниот простор за справување со идни 
кризи и/или неповолни шокови. 
 Ниско ниво на даночно и фискално даночно оптоварување. Фискалниот простор 
за соочување со идни предизвици е сериозно намален и поради ниското ниво на буџетски 
приходи. Релевантни компаративни анализи укажуваат дека даночното, и воопшто, 
фискалното оптоварување се меѓу најниските во Европа и Централна Азија и не 
обезбедуваат доволно средства за финансирање на јавните потреби (IMF, 2015; World 
Bank, 2018; Nersesyan и други, 2022). Воедно, и буџетските приходи континуирано се 
намалуваат од нивниот историски максимум од 36% од БДП во 2003 година до 
проценети 30,8% од БДП (просек за 2023-26 година) (извор: Министерство за финансии, 
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март 2022 год.). Од тие причини, не треба да изненадува фактот дека барањата за 
поактивна и/или континуирана буџетска поддршка на одделни сектори во стопанството 
и на ранливите групи граѓани, се судруваат со недоволно ниво на буџетски средства. 
Проблемот се надминува со нови задолжувања, главно преку издавање седумгодишни 
обврзници на меѓународниот пазар на капитал, но и јавниот долг има граница над која 
финансиските пазари ќе се посомневаат во неговата одржливост.1 За волја на вистината, 
фискалниот простор е стеснет и поради недоволната наплата на предвидените приходи 
и недоволно ефикасната даночна администрација. 
 Неповолна структура на приходната страна. Во структурата на буџетските 
приходи доминираат индиректните даноци (данокот на додадена вредност (ДДВ), 
акцизите и царините), додека директните даноци (персоналниот данок на доход и 
данокот на добивка) имаат релативно мало учество споредено во европски рамки. 
Индиректните даноци, по дефиниција, се регресивни, односно повеќе ги погодуваат 
сиромашните граѓани, како процент од нивниот доход. Илузорно е да се очекува дека 
оваа структура брзо ќе се менува, бидејќи во тој случај, би било потребно да се воведат 
високи маргинални даночни стапки. Во рамките на директните даноци, веќе 15 години 
функционира рамниот данок, кој подолг период изнесува 10% (пропорционална даночна 
стапка на персоналниот данок и добивката), со широка лепеза на даночни ослободувања 
и олеснувања. Иако редистрибутивната улога на буџетот се реализира, пред сѐ, преку 
расходната страна (социјалните трансфери и пензиите), сепак бројни се застапниците на 
прогресивното оданочување како дополнителна можност за доходна прераспределба.2 
Особено меѓународните финансиски институции (ММФ и Светската банка) го 
препорачуваат прогресивното оданочување на личниот доход со цел да се зголеми 
праведноста на даночниот систем и да се зајакне приходната страна на буџетот (пр., IMF, 
2022). Исто така, се препорачува проширување на даночната основа кај директните 
даноци, преку елиминирање или драстично кратење на бројните даночни олеснувања и 
ослободувања, како и преференцијални даночни стапки за секторите, кои имале 
преговарачка моќ. На приходната страна недостасуваат и еколошките даноци, кои покрај 
потенцијалот за нови приходи, би обезбедиле и подобра заштита на животната средина. 
Во контекст на зелената агенда, потребно е и редефинирање на акцизите на горивата, 
според нивното различно влијание врз животната средина, што ќе придонесе за 
еколошки поприфатлива структура на потрошувачката (World Bank, 2020). 
 Големината и структура на буџетските расходи. Иако големината на буџетските 
расходи е споредлива со други држави во регионот, кои имаат слично ниво на економска 
развиеност, сепак постои потреба од реструктуирање на буџетските расходи. Расходите 
за плати и надоместоци се на ниво на регионалниот просек, но она што загрижува е дека 
масата на плати се карактеризира со ниски плати, голема компресија на платите меѓу 
одделни нивоа, и нерамномерно распределен број на вработени во јавен сектор. 

 
1 Ако учесниците на финансиските пазари се скептични во поглед на способноста да се отплаќа сегашното 
ниво на јавниот долг, условите за новите задолжувања ќе се влошат. Новите задолжувања, без оглед дали 
преку кредит или издавање на државни хартии од вредност, ќе мора да бидат направени со повисока 
каматна стапка, а некои кредитори и нема да сакаат да им позајмат на владите во високозадолжените 
економии. Во екстремни случаи, државата ќе се соочи со неможност за сервисирање (отплаќање) на 
долговите и ќе мора да се обрати за финансиска помош од меѓународните институции и/или да спроведе 
итни и радикални мерки за намалување на буџетскиот дефицит и јавниот долг. 
2 Досегашните искуства говорат дека прераспределбата на доходот преку фискалната политика има 
поголеми шанси да биде успешна, доколку: (1) социјалната помош за сиромашните домаќинства се 
распределува според објективни критериуми; (2) се одобруваат условени парични трансфери од буџетот; 
(3) се подобри пристапот на посиромашните домаќинства до образованието и здравствената заштита и (4) 
се обезбедат даночни ослободувања или нула персонален данок на доход за лицата со пониски приходи и 
сл. (IMF, 2014). 
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Најголемо е учеството на Трансферите (62,7% од вкупните расходи), во кои доминираат 
Социјалните трансфери (45,7% од вкупните расходи) (извор: Министерство за 
финансии, март 2022 год.). Над половина од социјалните трансфери (51,7%) одат како 
трансфер од централниот буџет за покривање на дефицитот во системот на 
задолжително државно пензиско и инвалидско осигурување, чие финансирање е 
недоволно според тековно уплатените придонеси. Дотациите кон единиците на 
локалната самоуправа (ЕЛС) учествуваат со 8,8%, додека Субвенциите и трансферите 
(вклучителни и субвенциите за земјоделското производство) со 8,2% од вкупните 
буџетски расходи. 

Непречено финансирање на буџетскиот дефицит. Во изминатите децении, 
буџетскиот дефицит се финансираше преку приходи од повремени, но обемни 
приватизации на профитабилни акционерски друштва во државна сопственост (на пр., 
„Македонски Телеком“ во 2001 година и „ЕСМ Дистрибуција“ во 2006 година). 
Приливите од приватизација веќе не се сериозна опција на среден и долг рок, од причини 
што остануваат сосема малку несуштински сегменти од јавниот сектор или учества на 
државата во акционерски друштва.3 Најобилниот извор за финансирање на буџетските 
дефицити се емисиите на евро-обврзници на меѓународниот пазар на капитал и државни 
хартии од вредност на пазарот на капиталот, кои често се рефинансираат со 
последователна емисија во ист или поголем обем. И покрај порастот на инфлациските 
очекувања и благото зголемување на каматните стапки во 2021 и 2022 година, условите 
за позајмување на глобалните пазари на капитал се сè уште поволни. Аргумент во прилог 
на ова тврдење е задолжувањето во јануари 2021 година преку издавање евро-обврзница 
со историски најниска купонска каматна стапка од 1,625% на годишно ниво. 
Надворешното финансирање на буџетскиот дефицит создава услови за релаксација на 
монетарната политика, бидејќи компензира дел од падот на паричните дознаки од 
странство и нето приливите на странски директни инвестиции. 

Јавниот долг како можна сопирачка на растот. Проценките на ММФ се дека 
границата од 70% од БДП за јавниот долг ја исцртува црвената линија, преку која 
македонската економија би влегла во сценарио на висок ризик од задолженост (IMF, 
2022). Симеоновски и други (2022) проценуваат дека прагот на јавниот долг, кој ги 
одвојува позитивните од негативните ефекти врз економскиот раст, се наоѓа меѓу 69,4% 
и 77,3% од БДП. Поинаку кажано, јавниот долг над 77,3% од БДП би имал нето 
негативни ефекти за растот на македонската економија, поради високите трошоци за 
сервисирање на долгот и перцепцијата за зголемен ризик и ранливост. На почетокот на 
2022 година, јавниот долг е значително под критичното ниво, кое би било влез во 
сценарио на висок ризик. Значајни буџетски средства се одлеваат за отплата на 
главницата и каматата на претходните позајмувања. Со оглед дека средствата за 
каматните плаќања би можеле да се употребат за други приоритетни намени, мора да се 
има претпазлива анализа на намената, трошоците и користите на идните задолжувања.  
 
 
 
1.2. Стратешкa околина 
 

Стратешката околина е определена од законската рамка, самоиницијативноста на 
клучните министерства и Економскиот и финансискиот дијалог со ЕУ.  

 
3 На пр., учество на државата од 34,81% во акционерската структура на „Македонски Телеком“ ад 
Скопје и од 10% во акционерската структура на „ЕВН“ ад Скопје. 
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Законската рамка во доменот на јавните финансии се состои од повеќе клучни 
закони, меѓу кои најрелевантни во контекст на Националната развојна стратегија се 
Законот за буџети и Законот за јавен долг. Законот за буџети пропишува законска 
обврска за подготовка на среднорочна фискална стратегија, а Законот за јавен долг 
предвидува подготовка и редовно ревидирање на Стратегија за управување со јавниот 
долг (Графикон бр. 1). 
 
Графикон бр. 1. Стратешката околина во доменот на фискалната политика 

 
 

Самоиницијативноста се однесува на стратегиите или повеќгодишните планови, 
каде не постои експлицитна правна обврска. Министерството за финансии продуцираше 
два повеќегодишни плана (План за забрзан раст 2022-26 година и План за фискална 
одржливост и поддршка на економскиот раст: Политики, препораки, мерки и 
индикатори), како и среднорочна Стратегија за реформи на даночниот систем 2021-2025 
година. 

Економскиот и финансискиот дијалог со ЕУ во претпристапниот период ја 
наметнува редовната подготовка на тригодишната Програма за економски реформи 
2022-2024, која се ажурира на годишно ниво, со нов тригодишен хоризонт. 
 
1.3. Главни предизвици 

 
Главниот предизвик на фискалната политика во контекст на НРС произлегува од 

еден фундаментален расчекор. На едната страна се ниските буџетски приходи, како 
резултат на неолибералниот даночен систем и даночната евазија, самата плод на 
разнишаниот даночен морал и недоволниот капацитет на даночната администрација. На 
другата страна се неефикасните и пообемни буџетски расходи, во кои владините 
инвестиции се со ниско учество и под-реализирани, а корупцијата во јавните набавки и 
партиските вработувања сериозно ги нагризуваат виталните функции на државата. 
Надежта на многу досегашни влади беше дека позајмените средства и приливите од 
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повремените приватизации ќе создадат позитивно мултипликативно дејство во 
економијата, при што забрзаниот раст ќе го намали овој фундаментален расчекор. 

Поважните предизвици би можеле да се структуираат на национално, локално и 
фумкционално ниво: 

На национално ниво 
- управување со одржливо ниво на јавен долг, кое ќе обезбеди доволен 

фискален простор за справување со идни кризи или неповолни шокови; 
- постепено зголемување на учеството на буџетските приходи, како процент од 

БДП, за да се обезбеди фискална одржливост, непречено финансирање на 
виталните функции на државата и реализација на стратешките приоритети; 

o проширување на даночната основа, преку намалување на бројните 
даночни олеснувања и ослободувања; 

o зголемување на маргиналните даночни стапки 
- етапно менување на структурата на даночните приходи, преку зголемување 

на учеството на директните даноци; 
- реструктуирање на буџетските расходи во корист на капиталните расходи; 
- подобра приоритизација на капиталните расходи (владините инвестиции) и 

зголемување на степенот на реализација на планираните износи; 
На локално ниво 
- унапредување на процесот на фискална децентрализација, преку 

поттикнување на општините да ја подобрат наплатата на сопствените приходи 
и зголемување на нивната финансиска автономија; 

- реформирање на системот на меѓувладини трансфери, во функција на 
поттикнување на наплатата на сопствените приходи и поголема автономија за 
реалокација на добиените средства; 

- етапно намалување и перспективно елиминирање на заостанатите неплатени 
обврски на општините и општинските јавни претпријатија; 

- Посакуваниот резултат се финансиски одржливи општини, кои континуирано 
го подобруваат квалитетот на локалните јавни услуги и се респонзивни кон 
потребите на граѓаните. 

На функционално ниво 
- образование 
- социјална заштита 

o одржливи решенија за зајакнување на финансиската стабилност на 
првиот столб на тековно финансираниот (Pay-As-You-Go, PAYG) 
државен пензиски систем. 

o на краток рок, зголемување на буџетските расходи за социјална 
помош, реформирање на фрагментираниот систем на државно 
финансирање на социјалната помош и подобро таргетирање на 
социјално ранливите домаќинства (во моментот, само околу 25% од 
нив се корисници на социјална помош) 

o поголема буџетска поддршка за центрите за социјална работа. 
- здравство 

o Модернизација и подобрување на квалитетот на, и пристапот до 
услугите 

- заштита на животната средина 
o поддршка на инвестициски проекти во рамките на зелената транзиција; 
o одржливо управување со отпадот и со ризиците од непогоди; 

- земјоделство 
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o реформирање на системот на субвенции за земјоделството, нивно 
редефинирање и поврзување со финалниот производ, наместо со 
инпутите 

 

2. Преглед на институционалната структура и главните засегнати страни 
 

2.1. Преглед на релевантните стратегии, повеќегодишни и годишни 
програми и планови 

 
Правната основа за стратегиите во доменот на фискалната политика првенствено 

е содржана во Законот за буџети и Законот за јавен долг.  
Новопредложениот Закон за буџети за првпат воведува фискални правила и 

предвидува конституирање на Фискален совет, унапредување на среднорочното 
буџетско планирање, управувањето со средствата на државата и општините, следењето 
на финансиските резултати на јавните претпријатијата и трговските друштва, основани 
од државата и општините, како и воспоставување на интегриран информатички систем 
за управување со јавните финансии. Особено важни иновации се фискалните правила и 
Фискалниот совет. Новите фискални правила предвидуваат законска обврска дефицитот 
на општата влада да не надмине ниво од 3% од номиналниот БДП, вкупниот долг на 
општата влада да не надмине 60% од БДП, додека гарантираниот јавен долг да не 
надмине 15% од БДП. Доколку долгот го надминува нивото, потребно е да се донесе 
стратегија со мерки и активности за негово намалување. Воведувањето на нумерички 
фискални правила се очекува да обезбеди долгорочна стабилност, предвидливост и 
транспарентност на јавните финансии. Можни се и отстапувања кај буџетскиот дефицит, 
но не повеќе од 0,5% од БДП на годишно ниво за имплементација на инвестициски 
проекти, или во случаи кога има кризи и елементарни непогоди. Фискалниот совет ќе 
биде ново независно тело, кое ќе одговара пред Собранието и ќе биде надлежно за: (1) 
обезбедување независни и професионални совети за прашања поврзани со фискалната 
политика и буџетот, како и (2) обезбедување анализи и мислења за фискалната 
стратегија, републичкиот буџет, полугодишниот извештај за реализација на буџетот, 
завршниот извештај за реализација на буџетот и друга документација поднесена пред 
Собранието. Очекувањата од Фискалниот совет се дека ќе придонесе за зајакнување на 
одговорноста, транспарентноста и отчетноста на креаторите на фискалната политика. 

Ревидираната Стратегија за управување со јавниот долг (2022-2024 со изгледи до 
2026 година) е еден најважниот документ, предвиден со Законот за јавен долг. Таа го 
најавува нивото на јавниот долг на среден рок, маскималните износи на нето 
задолжување и новоиздадени државни гаранции во првата година на проектираниот 
период, како и структурата на јавниот долг. Целите на стратегијата се: (1) да ги 
финансира потребите на државата со најниски можни трошоци, на среден и на долг рок, 
и во услови на одржливо ниво на ризик; (2) да ги идентификува, следи и управува 
ризиците на кои е изложено портфолиото на јавниот долг и (3) да го развие и поттикнува 
ефикасниот домашен финансиски пазар.  

Стратегијата за реформи на даночниот систем (2021-2025 година) настојува да 
обезбеди праведен, ефикасен, транспарентен и современ даночен систем, кој ќе се 
темели на современи дигитални технологиии и иновации во оданочувањето, во функција 
на постигнување на забрзан, инклузивен и одржлив економски раст. Клучните 
приоритети на Стратегијата се: (1) поголема праведност во оданочувањето; (2) поголема 
ефикасност и ефективност на даночниот систем за подобра наплата на приходите; (3) 
зголемена даночна транспарентност; (4) подобар квалитет на услугите и (5) воведување 
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еколошко („зелено“) оданочување. Првиот приоритет ќе се реализира почнувајќи од 
2023 година, кога треба да стапат на сила измените на персоналниот данок на доход. 

Ревидираната Фискална стратегија на Република Северна Македонија (2022-2024 
со изгледи до 2026 година), како своја правна основа, го има Законот за буџети. И во 
новопредложениот Закон за буџети (чл. 16), таа претставува владин документ, кој се 
доставува и до Собранието, а во кој се презентирани претпоставките за 
макроекономските проекции и насоките на фискалната политика за тековната и следните 
четири години. Ревидираната Фискална стратегија е дел од буџетската документација, 
во која се елаборирани главните фискални параметри и стратешките приоритети, со 
образложение на претпоставките, финансиските импликации и очекуваните ефекти. Таа 
служи како важен патоказ за матичните буџетски корисници, при подготовка на 
буџетските барања за следната фискална година. 

Програмата за економски реформи за 2022-2024 година е тригодишна програма 
на реформи, која ја подготвуваат кандидатите и потенцијалните кандидати за членство 
во ЕУ. Почнувајќи од 2015 година, оваа програма се подготвува секоја година, во 
рамките на Економскиот и финансискиот дијалог меѓу ЕУ и Западен Балкан. Носител на 
подготовката е Министерството за финансии, со сите други засегнати институции, кои 
спроведуваат економски реформи. Програмата има 19 реформи систематизирани во три 
широки реформски области: (1) зајакнување на човечкиот капитал за инклузивен развој; 
(2) поттикнување на зелената транзиција и (3) подобрување на конкурентноста на 
домашните претпријатија, нивната интеграција во глобални вредносни синџири и 
формализација на економијата. 

Планот за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст: Политики, 
препораки, мерки и индикатори е самостојна иницијатива на Министерството за 
финансии, која е прифатена и усвоена од Владата. Планираната фискална консолидација 
опфаќа три главни аспекти: (1) подобрување на наплатата на буџетските приходи, преку 
мерки за намалување на сивата економија и мерки за спречување и сузбивање на 
корупцијата; (2) намалување и реструктурирање на буџетските расходи, преку кратење 
на неприоритетните и несуштински трошоци, поголема поддршка на приватниот сектор 
и иновациите со цел зајакнување на конкурентноста, социјална компонента за поддршка 
на најранливите категории на население и ревидирање на методологиите за трансферите 
и субвенциите; и (3) промени во изворите на финансирање на буџетскиот дефицит, 
поголема диверзификација на изворите на финансирање на дефицитот, финансирање и 
реализација на одредени проекти преку јавно-приватни партнерства и основање на 
Развоен фонд за стратешки инвестиции. Планот за фискална одржливост настојува да 
обезбеди постепено намалување на вкупниот буџетски дефицит од 6,5% од БДП во 2021 
година на 2,2% во 2026 година. Примарниот буџетски дефицит соодветно се планира да 
се намали постепено од 7,1% во 2020 година на 1,2% од БДП во 2026 година. 

Планот за забрзан економски раст 2022-2026 година е среднорочен развоен 
документ, кој има за цел финансирање на заздравувањето на економијата погодена од 
кризата предизвикана од Ковид-19 и поддршка на забрзаниот и одржливиот раст, а 
притоа одржување на фискалната стабилност преку мобилизирање на капитал од 
приватниот сектор, како дополнување на финансиските средства издвоени од Буџетот и 
преку задолжувањата. Очекуваните резултати се: (1) забрзан раст: забрзување на 
стапките на економски раст на среден рок од 2,5% на 5% просечен раст; (2) фискална 
консолидација: одржување на фискалната консолидација на јавниот долг и на 
буџетскиот дефицит на среден рок во рамките на фискалните правила за државниот долг 
до 60% и дефицит до 3% од БДП на земјата; (3) зголемени инвестиции во јавниот сектор 
и во приватниот сектор; (4) зголемен број на работни места и намалена невработеност; 
и (5) ефикасна и ефективна институционална рамка за спроведување на инвестициските 
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проекти. Преку поддршка на инвестициите во јавни проекти, инвестициите на 
приватниот сектор, реформите на политики и институционални реформи, тој е 
фокусиран на следните приоритетни области: зелена економија; дигитализација; 
иновации и технолошки развој; човечки капитал; физичка инфраструктура и социјална 
кохезија. Планот нуди иновативен пристап до капитал за финансирање за забрзување на 
економскиот раст, при што покрај планираните јавни инвестиции од 4 милијарди евра, 
би се мобилизирале дополнителни инвестиции од страна на приватниот сектор, кои се 
проценуваат на 8 милијарди евра. 

Министерството за труд и социјална политика нема ингеренции во доменот на 
фискалната политика. Сепак, донесената сеопфатна Стратегија за формализирање на 
неформалната економија 2018-2022 година содржи важни аспекти и препораки во 
доменот на фискалната политика. Имено, намалувањето на неформалната економија се 
поврзува со потребата од оптимално даночно зафаќање, навремено сервисирање на 
повратот на ДДВ, рамноправниот (неселективен) пристап кон сите даночни обврзници, 
итн. Делот кој се однесува на фискалната политика е преточен од страна на 
Министерството за финансии во Акциски план за сузбивање на неформалната економија 
(2021-2022), преку поврзување со приоритетите во Стратегијата за реформи на 
даночниот систем.  

Во 2020 година, по препорака на Светската банка и Меѓународниот монетарен 
фонд, беше формиран Комитет за финансиска стабилност, како преодно решение до 
донесувањето на нов Закон за финансиска стабилност (во собраниска процедура). Тој е 
мрежа на институции (Министерство за финансии и Народна банка) и регулаторни тела, 
која ќе донесува Стратегија за спроведување на макропрудентна политика. Во неа ќе 
бидат опфатени показателите за идентификување и следење на системските ризици, 
инструментите и активностите за спречување, намалување или отстранување на 
системските ризици во еден или повеќе сегменти од финансискиот систем, заради 
зачувување на стабилноста на финансискиот систем во целина. 
 

2.2. Мапирање на релевантните засегнати страни  
 
Министерството за финансии ја има клучната улога во подготовката на 

националната развојна стратегија, а особено стратегиите, повеќегодишните програми и 
плановите во доменот на јавните финансии и фискалната политика. Подготовката на 
стратешките развојни приоритети на среден рок, фискалните индикатори и буџетските 
барања од (матичните) буџетски корисници, следењето на реализацијата на буџетот и 
евентуалните измени, се координираат и одобруваат од страна на Министерството за 
финансии. 

Управата за јавни приходи, како орган во состав на Министерството, собира и 
обработува податоци за утврдените и наплатените даноци и предлага измени во 
даночната политика, прописите за даноците и на други прописи заради унапредување на 
даночниот систем и зголемување на ефикасноста и ефективноста во наплатата на 
даноците. Таа врши и врши и други работи што се однесуваат на утврдување и наплата 
на други јавни давачки. 

Царинската управа е исто така, орган во состав на Министерството за финансии, 
кој го спроведува царинскиот надзор, царинењето на добрата, царинската контрола и 
акцизниот надзор на целата територија, како и низа истражни и разузнавачки мерки со 
цел спречување, откривање и истражување на царински прекршоци и кривични дела. 
Царинската управа иницира и промени во царинската политика, проследени со 
пресметка на финансиските импликации од нив. 
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Собранието на РС Македонија и особено неговата Комисија за финансирање и 
буџет имаат надлежности во доменот на надзорот и измените на фискалната политика. 
Низ амандманска расправа, постои можност за реалокација на предложените буџетски 
расходи, во рамките на фискалната рамка. 

Во однос на управувањето со јавните финансии, и Државниот завод за ревизија 
помага со оценки на успешноста на одделни програми или видови расходи. Заводот 
укажува дека е потребно донесување на нова Програма за реформа на управувањето со 
јавните финансии 2022-2025 година, во кој ќе се редефинираат претходно добро 
поставените приоритети (ДЗР, 2022). 
 

2.3. Утврдување на неусогласености со целите на политиките 
 

Неусогласеноста на фискалната позиција со целите на политиките може да 
произлезе од низа надворешни и домашни фактори. Светската економска криза, 
европската должничка криза, пандемијата и енергетската криза се шокови од екстерна 
природа, кои имаа силни фискални импликации и произведуваат неусогласености со 
целите. Од тие причини, повеќето стратешки документи се ревидираат и ажурираат на 
годишно ниво.  

Особено загрижува кога неусогласеноста со очекуваните цели произлегува од 
непридржување кон донесените стратегии и/или недоволна посветеност кон најавените 
политики. Станува збор за ad hoc фискални интервенции, кои или се премногу општо 
најавени или воопшто не се спомнуваат во документите, но истите се донесуваат за 
кратко време и без доволна дебата со засегнатите страни. Ваквите политички акции ја 
изместуваат траекторијата на фискалните индикатори и ги пролонгираат очекуваните 
резултати. Во оваа категорија, влегуваат ad hoc промени на расходната страна (на пр., 
нови или зголемени субвенции за различни категории граѓани или селективно покачени 
плати на одредени буџетски корисници) и ad hoc промени на даночни стапки (на пр., 
олеснување на даночниот третман на определен сектор), обично во пресрет на 
парламентарни или локални избори. 
 Во моментот, поради сплетот на неповолни фактори (пролонгирана пандемија, 
енергетска криза и зголемена инфлација), постои мало нагорно отстапување кај јавниот 
долг и буџетскиот дефицит, изразени како проценти од БДП. Според среднорочните 
проекции на Стратегијата за управување со јавниот долг, јавниот долг веќе го надминува 
максималниот праг од 60% од БДП во овој период. Сепак, како резултат на мерките на 
фискална консолидација се очекува негова стабилизација и во 2026 година повторно 
враќање во досега утврдениот (привремено суспендиран) мастрихтски критериум од 
60% од БДП. Исто така, и планираниот дефицит од 4,3% од БДП за 2022 година ќе биде 
продлабочен, поради ударот на енергетската криза и ad hoc административното 
покачување на минималната плата. 
 Некои цели се утврдени генерално, без да се наведат индикативни таргети. Така 
на пример, „унапредувањето на процесот на фискална децентрализација“ не е врзано со 
определен индикативен таргет за локалните буџетски приходи или расходи, како 
процент од БДП. Оттука, единствено може да се следи отстапувањето од просечното 
ниво на фискална децентрализација во ЕУ-27 и напредокот во однос на минатото. 
 

2.4. Потенцијални проблеми во имплементацијата на политиките 
 

Среднорочната фискална стратегија се подготвува за централната и локалната 
власт, но не ги опфаќа јавните претпријатија, кои во неповолно сценарио, можат да бидат 
значаен генератор на нестабилност. Дел од јавно гарантираниот долг се однесува на 
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заемите, со кои овие јавни претпријатија ги финансираат своите активноости, а кои се 
гарантирани и претставуваат потенцијална обврска за централниот буџет.4 

Еден од најсериозните проблеми во имплементацијата на фискалната политика е 
одливот на вработени, главно поради ниското ниво на платите на вработените во 
клучните сектори (буџет, трезорско работење, управување со јавен долг, даночен систем 
и меѓународни финансии). Одливот на квалификувани вработени кон многу повисоко 
платените позиции во приватниот сектор и во јавниот сектор (особено, регулаторните 
тела) е повеќедецениски проблем, кој само делумно се ублажува со искористување на 
можноста за повремено наградување на прекумерно ангажираните лица и обуки. Исто 
така, пополнувањето на позициите преку итни конкурси не е долгорочно решение, 
бидејќи повеќето работни места бараат високо специјализирани знаења и систем на 
повисоко наградување. Во вакви услови, дел од работните процеси се одржуваат на 
критично ниско ниво, што може да биде ризик за остварување на целите на фискалната 
политика. 
 

3. Основни податоци / индикатори и можен недостиг на податоци 
 

3.1. Преглед на основните индикатори и податоци во функција на 
Националната развојна стратегија 

 
Постојат повеќе клучни индикатори кои би можеле да бидат во функција на 

Националната развојна стратегија (НРС). 
Особено важно е нивото на јавниот долг (како процент од БДП) и неговата 

структура на доспевање, со оглед дека го покажува фискалниот простор на владите за 
справуање со идни предизвици. Високото ниво на задолженост е закана за 
макрофинансиската стабилност и може да биде сопирачка на растот. 
 
Табела бр. 1. Основни индикатори 
 
А. Индикатори на национално ниво 
Индикатори поврзани со макрофинансиската стабилност 
 
Група на индикатори, кои ги доловуваат фискалниот простор и ограничувањата на фискалната политика. 
Кога овие индикатори се во умерени граници, фискалната политика создава макрофинансиска 
стабилност и поволен амбиент за среднорочен и долгорочен раст. 
Јавен долг како процент од БДП  
 
Јавниот долг е државниот долг и долгот на јавните 
претпријатија и трговски друштва, кои се во 
целосна или доминантна сопственост на државата, 
општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје и на Народната банка. Мастрихтските 
критериуми препорачуваат јавен долг под 60% од 
БДП или доколку е над 60% од БДП, јасно 
дефинирана стратегија за негово намалување.  

 
4 Така на пример, неможноста на Јавното претпријатие за државни патишта да отплати рата од заемот од 
кинеската Експорт-Импорт Банка, ја активира државната гаранција и се преобразува во фактичка обврска 
за плаќање од страна на централниот буџет. 
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Структура на јавниот долг 
 
Соооднос на надворешен и домашен долг. За мала 
и отворено економија, со de facto фиксен девизен 
курс на денарот во однос на еврото, надворешниот 
долг обезбедува девизни приливи, со кои се 
дополнуваат бруто девизните резерви и се 
создаваат услови за релаксирање на монетарната 
политика. Важни се и рочната структура на 
долгот, каматната структура на долгот и сл. 

 
Буџетско салдо (како процент од БДП)  
 
- На готовинска основа: вкупни буџетски приход 
минус вкупни буџетски расходи, изразени како 
процент од БДП 
- Според настаната обврска за плаќање: Буџетско 
салдо на готовинска основа намалено за 
доспеаните неплатени обврски (над 60 дена). 
Мастрихтските критериуми за фискална 
конвергенција препорачуваат годишен буџетски 
дефицит не поголем од 3% од БДП. 

 

Примарно буџетско салдо (како процент од БДП) 
 
Буџетско салдо, без каматните плаќања, изразено 
како процент од БДП. Буџетските трошоци за 
каматни плаќања се во однос на веќе земени 
кредити, издадени евро-обврзници и државни 
хартии од вредност.Кога државата се задолжува 
помалку или по поволни услови, се намалува 
разликата меѓу примарниот буџетски дефицит и 
актуелниот буџетски дефицит. 

 

Долгови на буџетските корисници и другите 
институции од јавниот сектор  
 
Форма на скриен јавен долг. Неплатени доспеани 
обврски на буџетските корисници и сите останати 
институции од јавниот сектор (над 60 дена), кои не 
влегуваат во дефиницијата на јавниот долг. Истите 
се  

 
Индикатор за праведноста на даночниот систем 
 
Со оглед дека индиректните даноци имаат социјално регресивен карактер и повеќе ги погодуваат 
посиромашните категории граѓани, како процент од нивниот доход, поголемото учество на 
индиректните даноци упатува на помалку праведна распределба на даночното оптоварување. 
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Сооднос меѓу директните и индиректните даноци 
 
Директни даноци (данок на добивка, персонален 
данок на доход и даноци на имот) се оние кај кои 
е познат носителот на даночната обврска, а 
индиректни даноци (ДДВ, акцизи, царини) се оние 
кај кои до моментот на купување, не е познат 
носителот на даночната обврска. 

 
Индикатори поврзани со потенцијалот за економски раст 
 
Во определени околности (особено кога немаат голема увозна компонента и фискалните 
мултипликатори се повисоки), капиталните расходи имаат силен потенцијал да го забрзуваат 
економскиот раст на среден и долг рок. Од аспект на намената, капиталните расходи наменети за 
инфраструктура и дигитализација на процесите и на јавните услуги имаат многу посилно влијание од 
оние за купување на мебел или возила. 
Капитални расходи како процент од БДП  
 
Вкупен износ на расходите на буџетот на општа 
влада (консолидиран буџет на РМ и буџети на 
општини), како процент од БДП. 

 
Процент на реализација на капиталните расходи 
 
Реализирани капитални расходи како процент од 
планираните вкупни капиталните расходи на 
консолидираниот централен буџет (буџет на РС 
Македонија), во проценти. 

 
Учество на капиталните расходи во вкупните 
расходи  
 
Реализирани капитални расходи, како процент од 
вкупните буџетски расходи. Повисокиот процент 
на реализација упатува на реалистично планирање  
и влијание кое е во рамките на очекувањата. 

 
Индикатор поврзан со ефикасноста на буџетските расходи 
 
Учеството на трошоците за плати и надоместоци во вкупните буџетски расходи ги отсликува бројот на 
вработените во државната и јавната администрација и нивото на платите. Во принцип, владите кои го 
обезбедуваат истото ниво на квалитет на јавните услуги со помала администрација се сметаат за 
поефикасни. 
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Плати и надоместоци како процент од вкупните 
буџетски расходи 
 
Учеството на вработените во јавниот сектор во 
вкупниот број на вработени во РС Македонија во 
2020 година изнесува 24,3%, што е на ниво на 
просекот на земјите од Западен Балкан. Сепак, 
просечната плата е ниска, што резултира во 
значаен одлив на вработени, оособено на оние со 
специјализирани знаења, кон приватниот сектор. 
Исто така, и секторската  

 

Б. Меѓувладини фискални односи (локално ниво) 
Индикатори за степенот на фискална децентрализација 
 
Придобивките од децентрализацијата, како процес воопшто, се дополнителна демократизација, 
пренесување на надлежностите на властите поблиску до граѓаните и нивните потреби и со тоа пружање 
на поефикасни и поекономични услуги. Повеќе истражувања покажуваат дека постои корелација помеѓу 
повисокиот степен на децентрализација со повисок степен на економски развој 
Локални буџетски приходи (како процент од 
БДП) 
 
Индикатор за т.н. приходна децентрализација. 
Вкупни буџетски приходи на располагање на ЕЛС, 
изразени како процент од БДП. Поголемата 
приходна децентрализација укажува на поголема 
финансиска моќ на единиците на локалната 
самоуправа. 

 
Локални буџетски расходи (како процент од 
БДП) 
 
Вкупни буџетски расходи на ЕЛС, изразени како 
процент од БДП. Расходната децентрализација 
вообичаено е поголема од приходната 
децентрализација, поради можноста за 
задолжување на ЕЛС.  

 
Фискална зависност на ЕЛС. Индикаторот ја покажува финансиската зависност на ЕЛС од 
трансферите, кои ги добиваат од централната власт. 
Учество на меѓувладините трансфери во 
вкупните локални приходи (во проценти)  
 
Учество на трансферите од централната власт кон 
ЕЛС, во вкупните приходи на ЕЛС. Поголемото 
учество на меѓувладините трансфери, го намалува 
мотивот на ЕЛС да се ангажираат за прибирање на 
сопствените приходи и создава зависност од 
„дарежливоста“ на централната власт. 
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Долгови според настаната обврска за плаќање на ЕЛС. Индикаторот ја покажува финансиската 
недисциплина и износот на „скриено“ финансирање на локалните буџетски расходи, преку неплаќање 
на пристигнатите обврски кон економските оператори, кредиторите и сл. 
Општински неплатени доспеани обврски 
 
Неплатените доспеани обврски на единиците на 
локалната самоуправа, единките локални 
корисници од втора линија и општинските јавни 
претпријатија (постари од 60 дена), изразени во 
проценти од БДП. Високата вредност на овој 
индикатор укажува на финансиска недисциплина 
и потенцијален ризик за спасувачка операција од 
централниот буџет. 

 
В. Функционално (секторско) ниво 
Буџетски расходи за образование (како процент од 
БДП) 
 
Буџетски расходи за сите степени на образование 
и администрацијата во секторот образование, како 
процент од БДП. Вклучени се и буџетските 
расходи за финансирање на децентрализираните 
надлежности во образованието. Повисокиот 
процент на буџетски трошоци за поквалитетно 
образование, го зголемува економскиот раст на 
среден и долг рок. 
Буџетски расходи за социјална заштита (како 
процент од БДП) 
 
Расходи на буџетот за социјална заштита 
(вклучително и оние на Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување), изразени како процент 
од БДП. Како што се забрзува економскиот раст и 
се содаваат нови работни места, треба да се 
очекува намалување на буџетските трошоци за 
социјална заштита. 
Трансфер од централниот буџет до Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување (како 
процент од БДП и како учество во вкупните 
приходи) 
 
Системот на тековно финансирано пензиско 
осигурување (првиот столб) е финансиски 
неодржлив, без трансфер од централниот буџет. 
Трансферот се состои од пренесување средства за 
покривање на законските обврски, за покривање 
на тековниот дефицит и за покривање на 
транзициските трошоци, кои настанаа со 
воведувањето на вториот столб на капитално 
финансирано пензиско осигурување. 
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Буџетски расходи за здравство (како процент од 
БДП)  
 
Буџетски расходи за здравство (вклучително и 
оние на Фондот за здравствено осигурување), како 
процент од БДП. Пристапот до јавно здравство  

Буџетски расходи за заштита на животната 
средина (како процент од БДП) 

 

Буџетски расходи за заштита на животната 
средина, изразени како процент од БДП 
 
Ниво на буџетски расходи наменети за зелената 
транзиција, поддршка на енергетската ефикасност 
и преструктуирањето кон обновливи извори на 
енергија, еколошки прифатливи инвестициски 
проекти, поддршка на еколошки издржани 
решенија на приватниот сектор. 

 
Буџетски расходи за земјоделство, шумарство, лов 
и риболов (како процент од БДП)  
 
Буџетски расходи (вклучително и субвенции) за 
земјоделство, шумарство, лов и риболов, изразени 
како процент од БДП. Поддршката на 
земјоделството треба да биде врзана со финалниот 
производ, а не со инпутот и етапно треба да се 
намалува, како што се менува структурата на 
економијата кон услужниот сектор. 

 
Извор: Пресметки на авторот врз основа на податоци од Министерството за финансии (март 2022 
година). 
 

3.2. Утврдување на изворите (институции, бази на податоци и документи) 
со клучни податоци, индикатори и информации 

 
Главната база на податоци се наоѓа на интернет страницата на Министерството 

за финансии. Нормативната рамка, односно законските и подзаконските прописи кои ги 
уредуваат јавните финансии и фискалната политика, е во под-менито Закони и прописи. 
Релевантните стратегии се достапни на под-менито Реформи. 

Основните фискални податоци се содржани во под-менито Статистика, кое ги 
содржи Граѓанскиот буџет, порталот „Отворени финансии“, капиталните расходи, 
јавниот долг, основните макроекономски индикатори и доспеаните неплатени обврски. 

Порталот „Отворени финансии“ нуди уникатен пристап до грануларни или 
микро-податоци за трансакциите кои минуваат низ трезорската сметка. 
 

3.3. Идентификување на можен недостиг на податоци 
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Генерално, фискалната транспарентност е значително подобрена во последните 
неколку години. И покрај тоа, некои анализи во контекст на НРС би наишле на недостиг 
на релевантни податоци.  

На национално ниво, недостасуваат месечни податоци за извршувањето на т.н. 
буџет на општа влада или општ консолидиран буџет, односно Буџетот на РС Македонија 
(консолидиран централен буџет) заедно со локалните буџети. Исто така, она што подолг 
период се провлекува како проблем е тешката споредливост на дезагрегираните 
буџетски податоци (буџетските ставки) низ годините, кои треба мануелно да се 
извлекуваат од секој документ. Современо интерактивно решение за податочна 
платформа, во која корисниците ќе имаат можност за избор на периодот, буџетските 
ставки, буџетските корисници и слично, значително би ја олеснило споредливоста на 
податоците и извлекувањето на заклучоците. 

На функционално ниво, постои прекин во временската серија на податоци за 
распределбата по области (трошоци за општи јавни служби; одбрана; јавен ред и мир; 
економски работи; заштита на животна средина; живеалишта и развој на заедницата; 
здравство; рекреација, култура и религија; образование и социјална заштита). 
Податоците за периодот од 2008 до 2017 година се однесуваат само на централниот 
буџет, а од 2018 до денес само за консолидираниот централен буџет (централен буџет и 
вонбуџетски фондови), уште познат и како Буџет на РС Македонија. Освен тоа, 
недостасуваат податоци за функционална класификација на расходите на општиот 
буџет.  

На локално ниво, генерално, податоците за приходите и расходите на единиците 
на локалната самоуправа остануваат најтешко достапни, само на ниво на (трицифрени) 
буџетски ставки според економската класификација на буџетските расходи и само од 
2018 година до денес. Меѓувладините фискални односи не може длабински да се 
проучуваат, со оглед дека недостасуваат податоци на ниво на буџетски потставки, 
односно на шестцифрено ниво. Исто така, недостасуваат податоци за функционалната 
класификација на буџетските расходи.  
 Фискалните податоци сѐ уште не се усогласени во целост со меѓународната 
методологија (Статистика на владини финансии (Government Finance Statistics, GFS) на 
ММФ), а дефиницијата на јавниот долг сѐ уште не е целосно усогласена со 
методологијата на европскиот статистички сервис „Евростат“, која пак, ја користи 
Европската комисија и Делегацијата на ЕУ. 
 

4. Збирен преглед на инпутите од процесот на консултации со релевантните засегнати 
страни и институции 

 
Како клучни очекувани позитивни промени до 2042 година, во рамките на т.н. 

визионерски работилници, граѓаните ги наведуваат следните приоритети:  
 Национално ниво 

 Буџетски приходи 
o униформна даночна политика, која еднакво и доследно ќе се 

применува низ целата земја; 
o намалени даночни стапки, намалена даночна евазија, намалување 

на неформалната економија во државата и намалување на 
јавниот долг; 

o рамен vs. прогресивен данок: граѓаните-учесници во дебатите во 
оваа област не постигнаа консензус околу прашањето на даночната 
политика кон личниот доход во смисла на задржување на рамниот 
данок или премин кон прогресивно оданочување. Сепак, се 
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потенцира потребата за поправедно оданочување што ја 
поттикнува социјалната еднаквост, односно редуцирање на 
даночниот товар за посиромашните граѓани. 

o даночни олеснувања за младите уметници и младите претприемачи. 
o идентификување на индустриите (ИТК и евентуално други 

индустрии) и инструментите за даночни олеснувања; 
o едукација за значењето на даноците за обезбедувањето на 

јавните услуги; 
o санкции и доследно имплементирање на законите; 
o подобра фискална политика, поангажирани извршна и 

законодавна власт кон приоритетите за развој. 
o Граѓаните учесници повикуваат на зголемена свест за плаќање на 

даноци (и даночен морал) како основа за обезбедување добри јавни 
услуги, санкционирање на даночната евазија и финансиските 
малверзации на деловни субјекти.  

 Буџетски расходи 
o намалена јавна администрација со поквалитетен и попродуктивен 

кадар, вработуван и унапредуван без непотизам и партизација 
(програми за квалификација, преквалификација и доквалификација 
на постоечкиот кадар во јавната и во државната администрација), 
со прераспределба на продуктивни работни места и дигитализација 
на административните услуги; 

o обезбедена поголема финансиска поддршка за малите и средните 
претпријатија; за  таргетирани можности за вработување за 
младите и за поквалитетно образование согласно европските 
стандарди; 

o многу повисоки издвојувања од буџетот за истражување и развој 
(барем на просечното ниво на државите-членки на ЕУ); 

o многу поголема финансиска дисциплина од страна на буџетските 
корисници, јавните претпријатија на национално или локално ниво. 

 Локално ниво 
 унапредување на процесот на фискална децентрализација; 
 поголема финансиска автономија за општините и помало потпирање на 

трансфери од централната власт; 
 разгледување на опциите за пренесување на дополнителни надлежности 

на локално ниво, дури и низ процес на етапна (асиметрична) 
децентрализација. 

 Секторско ниво 
 Притоа, се констатира сериозен недостиг на средства во буџетот за 

обезбедување на добри јавни услуги (лоша патна и друга инфраструктура 
во земјата, проблеми во здравството, образованието, социјалниот систем, 
итн.). 

 Во однос на секторските политики, особено се истакнува потребата од 
постигнување енергетска независност и поддршка на технолошки и 
социјални иновации. 

 Меѓу другите приоритети се истакнува и потребата од финансирање на 
јавна политика за ментално здравје на граѓаните и финансирање на 
здравствен туризам во регионот. 

Повеќето учесници сметаат дека е потребно повнимателно управување со јавниот 
долг и негово намалување на среден и долг рок. Прашањето на долгот се доживува како 
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меѓугенерациска несолидарност, при што идните генерации неоправдано се 
оптоваруваат со долгови направени од сегашните генерации. Можеби и очекувано, не 
постои консензус околу потребата да се воведе прогресивен данок. Доколку сепак 
постои потреба заради дополнителни приходи во буџетот, се препорачува прагот да биде 
поставен повисоко, односно да ги погодува само граѓаните со висок доход. Учесниците 
во голема мера сметаат и дека постои простор за рационализација на буџетските 
трошоци, односно да се внимава за кои намени се трошат јавните пари. 

Особено внимание беше посветено на фискалната поддршка на 
реструктуирањето на енергетскиот сектор. Енергетиката е нераскинливо поврзана со 
концептот на т.н. зелен раст, особено релевантен во контекст на Стратегијата за 
долгорочниот развој на енергетиката во РС Македонија во периодот 2021-41 година. 
Оваа Стратегија предвидува енергетска трансформација низ три сценарија на 
декарбонизација на економијата. Покрај поголемо потпирање на обновливите извори на 
енергија, се предлага и зголемена енергетска ефикасност (намалена потрошувачка на 
енергија при создавањето на БДП) (Фити, Антовска-Митев и Дранговска, 2021). Доколку 
се финансираат правилно селектирани инвестициски проекти во енергетската 
инфраструктура, буџетските заштеди на долг рок би ослободиле значаен фискален 
простор за реализација на други цели на фискалната политика и на други важни, 
секторски приоритети. Клучниот предизвик за следните влади е како да се осмелат да 
жртвуваат дел од краткорочните политички поени во полза на долгорочните економски 
нето-користи. Тоа бара државнички одговорно селектирање и реализација на 
инвестициски проекти во енергетската инфраструктура во период подолг од освоениот 
четиригодишен политички мандат, а чии придобивки ќе ги уживаат идните влади, 
значаен дел од сегашните, но како и идните генерации. Потребните инвестиции за 
реализација на т.н. „зелено сценарио“ се проценуваат на 800 до 900 милиони евра 
годишно, износ кој во моментов, ги надминува тековните фискални можности. 
Декарбонизацијата и зголемената енергетска независност бездруго наметнуваат: (1) 
инволвирање на приватниот сектор, преку некоја форма на јавно-приватни партнерства 
и/или посмела либерализација на производството на електрична енергија, и (2) 
пронаоѓање на регионални решенија за обезбедување на стабилни извори на енергија. 
 Во рамки на конкретните чекори се предлага: 

 Подобрување на ефикасноста и на работењето на Дирекцијата за големи 
даночни обврзници. 

 Проширување на основата за данокот на додадена вредност преку 
отстранување на повластениот третман на одредени стоки и услуги. 
Широкиот дијапазон на намалени стапки создава можности за 
злоупотреба. 

 Да се провери дали поттикнувањето на инвестициите во ТИРЗ ги дава 
очекуваните ефекти. Преку анализа на трошоците и користите, да се 
процени ефикасноста во употребата на јавните приходи. 

 

5. Повеќесекторски теми 
 

Одвојувањето повеќе буџетски средства за финансирање на социјалната 
инклузија, доброто владеење, управувањето со ризици од непогоди и отпорност, 
дигитализацијата и иновациите и родовата перспектива е нужен, но не и доволен услов 
за напредок во овие области. Зголемените буџети треба да се проследени со зајакнати 
административни капацитети и со дефинирање индикативни таргети (аутпут варијабли). 
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5.1. Социјална инклузија 
 

Системот на социјална заштита се обезбедува преку задолжително социјално 
осигурување (финансирано преку придонеси), програми за социјална помош 
(финансирани од државата), како и низа државни програми за унапредување на 
вработувањето. Системот на пензиско и инвалидско осигурување се состои од три 
столба: (1) систем на задолжително тековно финансирано пензиско осигурување 
(базиран на генерациска солидарност); (2) систем на задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување и (3) систем на доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување. Активните политики на пазарот на работна сила се насочени кон 
намалување на невработеноста и поттикнување на социјалната инклузија. Постојат 
повеќе права на парична помош од социјална заштита: гарантирана минимална помош; 
надоместок заради попреченост; паричен надоместок за помош и нега од друго лице; 
надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со попреченост и 
најтешки облици на хронични заболувања; додаток за домување; траен надоместок; 
еднократна парична помош и право на здравствена заштита. 

Социјалната помош е релативно ниска според регионалните и европските 
стандарди. Оттука, се препорачува зголемување на вкупната буџетска алокација за 
програмите за социјална помош, додека програмите за парична помош да бидат подобро 
насочени. Системот на социјална заштита, кога ќе се изземат пензиите финансирани од 
државата, не придонесува доволно за социјалната вклученост, делумно поради 
ограничената покриеност на сиромашните и социјално ранливите домаќинства. 
Програмите за социјална помош опфаќаат само околу 25% од сиромашните домаќинства 
(World Bank, 2018).  

Од друга страна според податоците на Државниот завод за статистика, во 2019 
година процентот на сирмошни изнесува 21.5% односно околу 453,600 жители меѓутоа, 
анализирано по типови на сиромаштијата, најранливи групи се повеќе членови 
домаќинства-двајца возрасни со три и повеќе издржувани деца која изнесува 44.7% и 
самохран родител со издржувани деца од 42.6%. Стапката на сиромаштијата кај 
невработените, исто така, е висока и изнесува во просек 41.7% односно 47.5% мажи и 
33.1% жени. Како ни е познато стапката на сиромаштијата и невработеноста значително 
влијаат на социјална исклученост.      

Mожно е да нема доволно информации за можностите за остварување на 
одредени социјални права. Распределбата на корисници е многу нерамномерна низ 
регионалните центри за социјална работа и не соодветствува на распределбата на 
населението. Кампања за унапредување на социјалните права подобро би ги 
информирала потенцијалните корисници меѓу социјално ранливите домаќинства. Ова, 
исто така, би ги намалило празнините во опфатот на програмите што оставаат многу 
социјално ранливи домаќинства заглавени во сиромаштија. 

Следните чекори за понатамошно зајакнување на целокупната социјална 
сигурносна мрежа би требало опфатат: преглед на покриеноста, оценка на 
таргетирањето, подобноста и системите за регистрација на различни програми за 
социјална помош. 

Регионалните центри за социјална работа треба да ја координираат социјалната 
поддршка со единиците на локалната самоуправа (ЕЛС), кои исто така нудат слични 
услуги, за да се избегне потенцијално преклопување на трошоците. Со оглед на големото 
учество на семејства, предводени од лица со основно образование- корисници на 
социјална помош, потребно е да се поттикне повисока стапка на запишување во 
образовниот систем - особено на децата кои доаѓаат од социјално ранливи домаќинства, 
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повеќечлените домаќинства, и етничките заедници. Ова е особено важно за децата од 
ромските домаќинства. 

Високото учество на домаќинства корисници во Куманово, Тетово, Гостивар, 
Шуто Оризари (општина во Скопје), Прилеп и Битола бара повеќе ресурси и поефикасна 
имплементација на Стратегијата за рамномерен регионален развој 2021-2040 година. 
Понатаму, централната власт треба да се охрабри да воведе меѓувладини трансфери за 
фискално изедначување за да ги подобри фискалните ресурси на единиците на локалната 
самоуправа и да ги подобри нивните локални јавни услуги. Министерството за труд и 
социјална политика – заедно со Министерството за финансии – треба да направат 
проценка на административните капацитети на регионалните центри за социјална 
работа. Ова ќе ги идентификува регионалните центри со недоволен број на вработени, 
односно преоптоварени со работа, кои отежнато администрираат голем дел од 
програмите за социјална помош. 
 

5.2. Добро владеење 
 

Во годишните буџети, како операционализација на фискалната политика на 
годишно ниво, се финансираат неколку програми кои се директно поврзани со доброто 
владеење: програма Г. Јакнеење на владеењето на правото; програма К. Реформа на 
јавната администрација; и потпрограмата МА Помош при транзицијата и 
институционална надградба во рамки на Програмата М. Интеграција во ЕУ. Станува 
збор за проекти, кои имаат за цел исполнување на политичките критериуми, градење на 
институциите и јакнење на капацитетите за децентрализирано управување со фондовите 
од ЕУ.  

Повисоките плати во правосудството се неопходен, но не и доволен услов за 
намалување на степенот на корупцијата. Доброто владеење е пристап кон владата која е 
посветена на создавање систем заснован на правда и мир кој ги штити човековите права 
и граѓанските слободи на поединецот.5 Постои директна врска помеѓу доброто владеење 
и човековите права.6 Доброто владеење е потребно за спречувањето на корупцијата, 
лошото работење и лошото владеење како и злоупотреба на нормите на 
административното право. За дефинирање на овој концепт постојат различни извори и 
промотори на добро владеење.7 Обединетите нации имаат воспоставено осум принципи 
за добро владеење кои се прифатени и од Европската Унија, и тоа: 1) консензуална 
ориентираност; 2) партиципативност, 3) спроведување на законитоста, 4) ефективност и 
ефикасност; 5) правичност и инклузивност, 6) респонзивност, 7) транспарентност и 8) 
одговорност8.  Советот на Европа има воспоставено 12 принципи, но фокусот е на 
принципите на ОН кои се прифатени од ЕУ. 9 При оценување на напредокот на нашата 

 
5 Creative Learning, Link: https://creativelearning.org/blog/2021/10/14/what-is-good-governance/ 
6 Henk Addink, Good Governance: Concept and Context,, Published to Oxford Scholarship Online: May 2019, 
link:https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198841159.001.0001/oso- 
780198841159 
7 Henk Addink, Good Governance: Concept and Context,, Published to Oxford Scholarship Online: May 2019, 
link: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198841159.001.0001/oso-
9780198841159 
8 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governance?, link: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
9 Council of Europe, Centre of Expertise, For Local Government Reform, www.coe.int/good-governance/, link, 
https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of-good-governance-and-current-tools-on-good-go/16808b1687 
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држава кон Европска Унија, Комисијата редовно дава оценки за добро владеење на 
основа на овие принципи.10 

Во годишните буџети, како операционализација на фискалната политика на 
годишно ниво, се финансираат неколку програми кои се директно поврзани со доброто 
владеење: програма Г. Јакнеење на владеењето на правото; програма К. Реформа на 
јавната администрација; ипотпрограмата МА. Помош при транзицијата и 
институционална надградба во рамки на Програмата М. Интеграција во ЕУ. Станува 
збор за проекти, кои имаат за цел исполнување наполитичките критериуми, градење на 
институциите и јакнење накапацитетите за децентрализирано управување со фондовите 
од ЕУ. Ваквиот пристап на проучување на односот меѓу фискалната политика и доброто 
владеење е редукционистички, бидејќи генерално, секоја надградба на 
институционалните капацитети придонесува за доброто владеење.  

Каква е состојбата преку бројки во оваа област тргнувајќи од принципитe на ОН 
прифатени од ЕУ во оваа област? 

Учество: Според извештајот на Народниот правобранител од 2021 година11, 
националниот состав по етничка основа во Министерството за финансии распоредени 
во раководни позиции е 88.7% Македонци, Албанци 8,2%, Турци 1%, Власи 2,1% додека 
Роми, Срби, Бошњаци и други речиси и да нема. На раководни позиции, ситуацијата е 
како што следува, Македонци 81,0%, Албанци 12,6%, Турци 1,9%, Роми 1%, Срби 1,2%, 
Власи 1,4%, Бошњаци 0,4%. Вкупно вработени има 82% Македонци, 12.0% Албанци, 
Турци 2%, Роми 0.8%, Срби 1%, Власи 1,5%, Бошњаци 0,3% и останати 0,5%. Слична е 
ситуацијата во другите органи во состав на ова министерство12.   

Владеење на правото: Во извештајот на Народниот правобранител13, претставки 
во областа на финансии се евидентирани 81 претставка, за 42 е покрената постапка и 
преземени се 53 дејствија пред повеќе органи14. Во извештајот на Комисијата за Заштита 
од Дискриминација, од 2018 година спореден со тој од 2018 година преставки по основ 

 
10 Види: European Commission, Commission Staff Working Document North Macedonia 2021 Report,  
Strasbourg, 19.10.2021 
11 Учеството бара сите групи, особено оние најранливите, да имаат директен или репрезентативен пристап 
до системите на власт. Ова се манифестира како силно граѓанско општество и граѓани со слобода на 
здружување и изразување. 
12 Народен правобранител, РС Македонија, Извештај за следењето на состојбата со примената на 
начелото на соодветна и правична застапеност за 2020 година, Скопје, декември 2021 година стр.7-14.   
13 Владеењето на правото: е пример со непристрасни правни системи кои ги штитат човековите права и 
граѓанските слободи на сите граѓани, особено на малцинствата. На ова укажуваат независна судска власт 
и полициски сили ослободени од корупција.  
14 (Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија по 14 предмети; Министерство 
за образование и наука по 3 предмети; Министерство за финансии по 1 предмет; Министерство за 
здравство по 1 предмет; Управа за јавни приходи Скопје по 2 предмети; Организациски единици на УЈП 
Битола по 3 предмети, Прилеп по 1 предмет и Тетово по 1 предмет; Агенција за вработување на Република 
Северна Македонија по 2 предмети; Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република 
Северна Македонија по 2 предмети; Македонска радиотелевизија по 10 предмет; Народна банка на 
Репубика Северна Македонија по 1 предмет; Град Скопје по 4 предмет; Општина Битола по 1 
предмет;Основен суд Прилеп по 1 предмет; ЈЗУ Крива Паланка по 1 предмет; Агенција за финансиска 
подршка во земјоделството и руралниот развој по 1 предмет;Државен управен инспекторат по 1 предмет; 
СУГС Кочо Рацин – Скопје по 1 предмет; Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочна постапка по 1 предмет и Царинска управа по 1 предмет), Извор. РС 
Македонија, Народен правобранител, Извештај-од спроведената анализа за постапувањето на органите по 
барањата и други интервенции на Народниот правобранител  по претставките за заштита на  човековите 
слободи и права, Скопје,ноември 2021, стр.19-20 
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на личен и општесвен статус високо отскокнуваат, ндаминувајќи ги многу тие по 
етничка припадност што беше случај предходните години15.  

Транспарентност16: Европската Комисија во извештајот од 2021 година во делот 
за финансии потенцира дека владата ја подобри фискалната транспарентност, особено 
преку подобрување на известувањето за финансиите на јавните претпријатија и 
општините. Сепак, најважната мерка за подобрување на фискалното управување, според 
Комисијата е новиот Закон за органски буџет, кој содржи одредби за фискални правила 
и фискален совет, беше усвоен од владата во декември 2020 година, но сè уште не е 
усвоен од Собранието. Покрај тоа, неговата имплементација во голема мера зависи од 
воведувањето на новиот Информатички систем за интегрирано финансиско управување 
(ИФМИС), кој е одложен. 

Според Центарот за граѓанска комуникација, Индексот на активна 
транспарентност 2021, Активна транспарентност по области во ниво на општини и 
министерствата е како на следниот графикон.17 
 
Индекс на активна транспареност 

 
Извор: Центарот за граѓанска комуникација, 2021. 
 

Според ова истражување, Министерството за финансии е четврта најдобро 
рангирана институција во државата со 94,4% од можни 100%.18 Институтот ЗМАИ во 
2020 година изврши испитување на отвореноста на општинските буџетски процеси во 
РС Македонија мерена преку Индексот за отворени општини (ИОО). ИОО е сеопфатен 
индикатор за оценување на општинскиот буџетски процес за една фискална година низ 
три димензии: 1) транспарентност, 2) вклученост и правичност, и 3) отчетност19. 

 
15 Повеќе види во. Игор Јадровски, Јована Јовановска Кануркова, Марија Гелевска: Извештај за 
имплементација на Законот за спречување и заштита од дискриминација 2011-2018, Мрежа за заштита 
од дискриминација, стр.30-31.и 67-68. 
16 Транспарентноста: значи дека граѓаните ги разбираат и имаат пристап до средствата и начинот на кој 
се носат одлуките, особено ако тие се директно засегнати од таквите одлуки. Овие информации мора да 
бидат обезбедени во разбирлив и достапен формат, вообичаено преведени преку медиумите. 
17 Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021, Скопје, Мај 2021 година, 
стр 13,. Линк: https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 
18 Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021, Скопје, Мај 2021 година, 
стр 9,. Линк: https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 
19 При што: Транспарентност, го мери степенот до кој буџетскиот процес, од подготовка, преку 
донесување, до спроведување, е познат на јавноста. Отчетност, го вреднува објавувањето на резултатите 
од работата на локалните власти и на целиот буџетски процес до граѓаните. Додека, Вклученост и 
правичност, ги опишува начините преку кои граѓаните, и посебно маргинализираните групи, се 
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Резултатите покажуваат дека просечната вредност на ИОО за 2020 година е 31. Од друга 
страна, поставените стандарди за отвореност покажуваат дека општината мора да има 
индекс од барем 61 за да има задоволително ниво на отвореност. Единствено една 
општина (Богданци) има задоволително ниво на отвореност. Најголемиот број на 
општини имаат минимална отвореност на буџетскиот процес (вредност на ИОО меѓу 21 
и 40). Сето ова посочува кон недоволна отвореност на пштинските буџети во 2020 
година кон граѓаните. 

Доколку се разгледуваат разликите помеѓу оценките по димензии, се доаѓа до 
заклучок дека просечната оценка за димензијата транспарентност е 39, за димензијата 
вклученост и правичност е 16 и за димензијата отеченост е 38. Резултатите насочуваат 
дека е потребно унапредување на отвореноста на буџетските процеси во сите 
димензии.20 
 
Отвореност на буџетските процеси 
 

                
Извор: Отвореноста на општинските буџетски процеси за 2020 година во РСМ, ЗМАИ, 2020 година, стр. 
6. 
 

Во делот на законодавството Измените и дополнувањето на уставот предвидува 
таканаречено двојно мнозинство (мнозинско од сите пратеници и мнозинство од 
зедниците кои не се дела од мнозинската заедница) одлучуваат кога се донесуваат 
закони кои е однесуваат за заучување и негување на културниот идентитет на 
заедниците. Во извршна власт нема уставна обврска но од осамостојувањето е 
воспоставена е практика во извршната власт учествуваат претставници скоро од сите 
заедници. Преку уставната одредба на правично застапеност во органите на државата, 
локалната самоуправа, судство и други независни тела. 

Еднаквоста и инклузивноста: Уставот на Република Македонија во член 32 
гарантира дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при 
работа и материјална безбедност за време на привремена невработеност.21 Прегледот  на 
органи/установи и институции во кои се распоредени лицата кои го оствариле правото 

 
вклучуваат во буџетскиот процес. Поточно, дали им е дозволено на овие групи да го искажат своето 
мислење за локалниот буџет и дали нивниот глас е слушнат. Секоја димензија претставува засебен индекс 
кој го мери индивидуалниот придонес на соодветната димензија на скала од 0 до 100 во вкупниот индекс 
на отвореност на општината. Вредноста на ООИ за одредена општина претставува едноставен просек од 
вредноста регистрирана во трите димензии. При што секоја димензија е подеднакво релевантна во 
процесот на општинскиот буџет. Извор: Извор: Отвореноста на општинските буџетски процеси за 2020 
година во РСМ, ЗМАИ, 2020 година. 
20 Извор:Отвореноста на општинските буџетски процеси за 2020 година во РСМ, ЗМАИ, 2020 година, 
стр. 2-5. 
21 Еднаквоста и инклузивноста: зависат од обезбедувањето дека сите членови на заедницата се чувствуваат 
вклучени и овластени да ја подобрат или одржат својата благосостојба, особено оние поединци и групи 
кои се најранливи. 
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на вработување во делот на финансии е како што следува: Министерство за финансии -
5,  Министерство за финансии-Царинска управа - 1, Министерство за финансии-Управа 
за јавни приходи -922. 

Од табелата составена од податоците на јавните претпријатија кои се 
опсервирани јасно е дека само 33% од нив се изјаснеле дека се определени со акт 
одлуките кои ги носат различните ниво на позиции. Ова укажува на ниска исклучивост 
при носење одлуки во јавните претпријатија, но и институциите. 
 
Овластувања за донесување на одлуки на раковни нивоа 

 
Извор: Смилевска, Јуруковски и Лазаров (2020). 
 

Во периодот јануари-август 2021 година, Народниот правобранител примил 1760 
претставки и се отворени постапка презел дејствија по 1097 претставки (62,32%), при 
што преземени се 1417 дејствија кон органи на државната власт, единици на локална 
самоуправа, органи и организации со јавни овластувања. Од табелата се гледа дека од 
делот финанси се примени вкупно 81 претставка што е нешто под просек од останатите 
области23. 

Ефективноста и ефикасноста. Податоците од анализа на Светската банка, 24 
изразени во перцентилниот ранг има благо натпросечна ефективност на Владата.25 

Проценката на одговорноста како индикатор за мерење на одговорноста кон 
луѓето се темели на истражувањето на јавните претпријатија од екипа на Институт за 
Демократија и Цивилно Општество. 26 Од табелата јасно се гледа колку фирмите се 
одговорни кон добавувачите, што може да се заклучи и кон граѓаните, Во 2020 дури 41 

 
22  Република Македонија, Народен правобранител -Посебен извештај -по спроведеното истражување за 
остварување на правото на вработување на лицата со попреченост, по објавен оглас на ЈП „Македонски 
шуми“-Скопје, октомври 2016, стр. 12. 
23 РС Македонија, Народен правобранител извештај-од спроведената анализа за постапувањето на 
органите по барањата и други интервенции на Народниот правобранител  по претставките за заштита на  
човековите слободи и права, Скопје,ноември 2021, стр.... 
24 Ефективноста и ефикасноста: се развиваат преку одржливо користење на ресурсите за да се задоволат 
потребите на едно општество. Воздржливоста се однесува и на обезбедувањето спроведување на 
социјалните инвестиции и на одржувањето на природните ресурси за идните генерации.  
25 Извор: Светска банка (World Governance Indicators) 
26 Одговорноста: се однесува на тоа институциите да бидат на крајот одговорни пред луѓето и едни кон 
други. Ова ги вклучува и владините агенции, граѓанското општество и приватниот сектор кои исто така 
одговараат едни на други 
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ден е просекот на помирување на обврските додека тие траеле и до 365 дена, додека 
најкратко доцнење се движи од 1 до 10 дена.27 
 

5.3. Управување со ризици од непогоди и отпорност 
 

Буџетското планирање, превенирањето и справувањето со ризиците од 
катастрофи е повеќе реактивно, отколку превентивно. Износите кои се предвидуваат во 
буџетите на национално и локално ниво се премали за навремено ублажување на 
негативното влијание на елементарните непогоди, а уште помалку за спречување на 
поголеми размери на непогодите. Колку за илустрација, недоволниот број на 
пожарникари во најголем дел од општините (значително под законскиот 
минимум)сериозно ја доведува во прашање отпорноста и подготвеноста за справување 
со идни непогоди. Од друга страна и предвидените средства во најголем дел се користат 
за исплата на плати на персоналот и минимални оперативни трошоци и финансирањето 
најчесто е ex-post т.е. по настанот, за време на одговорот или раното опоравување.28 
Државата и општините во рамките на своите буџети имаат задолжителна резерва од 3% 
која се користи во случај на итна состојба или катастрофа за одговор на истите. Оттука, 
влијанието на катастрофалните настани врз макроекономската и фискалната политика е 
генерално потценето и недоволно уважено во буџетскиот процес, истовремено 
проследено со недоволно ниво на буџетски резерви. Санирањето на последиците од 
пожарите од 2021 година, како и од поплавите во 2015 и 2016 година, уште еднаш укажаа 
на ургентната потреба од системско планирање и превенирање на посериозните 
последици од климатските промени. Не постои јасно дефиниран и сеопфатен систем за 
следење и евалуација на активностите побрзани со справувањето со елементарните 
(природните) непогоди. Оттука, потребно е итно напуштање на сегашната „стратегија“ 
на пасивност, зачудувачка рамнодушност и бавна реактивност и неопходно е 
воспоставување на проактивен систем кој ќе обезбеди ex-ante т.е финансирање на 
активностите пред катастрофалниот настан обезбедувајќи услов за градење на 
отпорност кон ризиците од катастрофи и климатските ризици 
 
Климатските финансии 
Буџетските средства алоцирани за климатски промени се очекува значително да се зголемат во 
наредните години. За да се одговори ефективно на климатските промени, потребен е поголем 
ангажман на сите институции, како и вклучување на приватниот сектор. Алоцирањето, 
следењето и контролирањето на климатските финансии значи следење на средствата обезбедени 
на локално, национално или меѓународно ниво, од јавни, приватни и други извори на 
финансирање, со цел да се спроведат активности за ублажување и адаптација на климатските 
промени (извор: Климатски финансии, Министерство за животна средина и просторно 
планирање, 2022). Во таа смисла, се препорачува климатско означување на буџетските средства, 
односно финансиско следење на активностите за ублажување на, и адаптација кон климатските 
промени. 
 

5.4. Дигитализација и иновации 
 

 
27 Зорица Смилевска, Ристе Јуруковски, Дејан Лазаров, „ Анализа на внатрешни процедури и 
процедурални празнини кај јавните претпријатија и секторска длабинска анализа на шест комунални 
претпријатија“, Институт за Демократија и Цивилно Општество, Скопје, бр.10. 2020 година, стр.44 
28 Васко Поповски.  Студија за јавни политики за управување со кризи. Институт за демократија 
Социетас Цивилис, Скопје. 2021. стр.28. 
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Во согласност со нацртот на националната Стратегија за ИКТ (2021-2025), 
политиката за дигитализација и услуги  се разгледува како интегриран збир на правила 
според кои владините агенции ќе управуваат со испораката на услуги, информации и 
податоци, технологија и кибер-безбедност во дигиталната ера. Главните теми (за кои 
што може да се дефинираат соодветни индикатори) на кои што треба да се посвети 
внимание во рамките на Националната развојна стратегија, а се поврзани со јавните 
финансии и фискалната политика од една страна и дигитализацијата од друга страна, 
можат да се поделат на три дела.  

Првиот дел ја опфаќа дигитализацијата на податоци и процеси во институциите 
кои се чинители, носители на развојот на регулатива, програми и мерки во делот на 
јавните финансии и фискалната политика во РС Македонија. Примери во овој дел 
опфаќаат: 

● Воспоставување на Интегриран информациски систем за финансиски менаџмент. 
Една од поважните реформи со долгорочно влијание во новиот Закон за буџети е 
воведувањето на интегриран информациски систем за финансиски менаџмент, 
кој ќе ги обедини парцијалните информатички решенија во рамките на 
Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и Царинската управа.  

● Дигитализацијата на судството и обвинителството мора да биде еден од 
секторските приоритети во доменот на фискалната политика и владеењето на 
правото, а во интерес на ефикасноста, непристрасноста, ефективноста и 
отчетноста на целиот правосуден систем. На среден рок, потребно е да се одвојат 
буџетски средства за интегриран автоматизиран судски информационен систем и 
електронски систем за управување и архивирање на документите, во согласност 
со Стратегијата за информатичко-комуникациска технологија во правосудството 
за 2019-2024 година. 
Вториот дел ја опфаќа електронската размена на податоци помеѓу институциите 

кои учествуваат во јавните финансии и фискалната политика. Електронската размената 
на податоците помеѓу овие институциите треба да се одвива преку платформата за 
интероперабилност. Оттука, индикатор во овој дел се бројот на овие институции 
вклучени на платформата за интероперабилност на МИОА29 и бројот на веб сервиси кои 
ги имаат развиено за соработка со другите институции. 

Третиот дел од дигитализацијата во јавните финансии и фискалната политика ги 
вклучува бројот и стапката на дигитализација на услугите за граѓаните и деловните 
субјекти на националниот портал за е-услуги uslugi.gov.mk, веб сервисите за дигитално 
пријавување на различни даноци на Управата за јавни приходи и други.  

На среден и долг рок иновациите во јавните финансии и фискалната политика 
треба да се гледаат во продобивките кои ги носи користењето на решенија засновани врз 
големите податочни бази и вештачката интелегенција; Воспоставувањето на решенија 
засновани врз користењето на големите податочни бази придружено со можностите кои 
ги носи вештачката интелегенција можат да го подобрат информираното донесување на 
одлуки, но и да ја зголемат флексибилноста и навременоста на потребните мерки во 
управувањето со јавните финансии и фискалната политика. 
 

5.5. Родова перспектива 
 
Родово-одговорното буџетирање (РОБ) е во самиот зародиш, и покрај тоа што 

измина цела деценија од првата донесена Стратегија за воведување на родово одговорно 
буџетирање 2012-17 година (MLSP, 2012). Целта на РОБ е да ги намали, а перспективно 

 
29 https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1320 
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и елиминира, родовите разлики преку подобрување на процесите за креирање на 
политики 
и буџети и зајакнување на отчетноста и транспарентноста на институциите во однос на 
родовата перспектива.30 

Во моментот, фискалната (буџетската) политика се темели на парцијални родови 
анализи. Родовата перспектива е недоволно застапена на централно и локално ниво, иако 
првите напори се охрабрувачки. Во 2020 година, бројот на буџетски корисници кои 
известуваат за родово одговорно буџетирање е 14 министерства и три агенции. Со оглед 
дека родовата перспектива не може да се интегрира во јавните финансии и фискалната 
политика без основни познавања за родовата еднаквост, во периодот од 2017 до 2020 
година се спроведени е-обуки за 11 илјади државни службеници. 

Во рамките на буџетската програма М Интеграција во ЕУ (потпрограма МЕ), 
родовата еднаквост се споменува како една од компонентите за која е потребна техничка 
помош од претпристапните фондови на Унијата. „Унапредувањето на родовата 
еднаквост во сите области на општественото живеење и вклучувањето на родовата 
перспектива во креирањето на политиките и буџетите“ се единствено наведени во 
стратешките буџетски приоритети на Министерството за труд и социјална политика 
(МТСП), Министерството за внатрешни работи, Министерството за локална 
самоуправа, Агенцијата за млади и спорт и Секретаријатот за законодавство. За жал, 
алоцираните средства на МТСП се безмалку 8 милиони денари (~130.000 евра). 

Буџетското финансирање на женското претприемништво не е експлицитно 
спомнато во годишниот буџетски документ. Исклучително ниска сума од 4,5 милиони 
МКД (~73.170 евра) за грантови за жени претприемачи е „скриена“ во рамки на 
буџетската програма ГД Поддршка за развој на малите и средни претпријатија, која 
пак, е со вкупен буџет од 22 милиони денари (~357.724 евра). Постои голема 
побарувачка за грантови за жени-претприемачи, односно понудените средства за 
поддршка се искористуваат во целост.  

Може да се напомене улогата за Родово одговорно буџетирање (РОБ), која новата 
Парламентарна буџетска канцеларија (ПБК) може да ја игра во процесот на подготовка 
и анализа на буџетот. Можно е ПБК да воведе сектор за РОБ со што ќе се овозможи 
одржлив капацитет за вметнување на родовиот аспект во буџетските планирања и 
анализи. Има позитивна пракса воспоставена преку ПБК кои во нивните анализи веќе 
нудат родово поделени податоци кои се еден од предусловите за планирање и 
имплементација на родово одговорни политики во јавните финансии. Оваа задача ќе 
биде исто така, извршувана од Фискалниот совет, независно парламентарно тело, 
предвидено со новиот Закон за буџети. 

Особено значаен е притисокот од граѓанскиот сектор и меѓународните 
организации за вградување на родовата перспектива, што се согледува и низ активното 
учество во подготовката на новиот Закон за буџетите. Главните иницијативи за РОБ 
доаѓаат токму од проектите финансирани од странските донатори, што е показател за 
недоволните напори да се интегрира родовата перспектива во буџетската политика. 
Значаен исчекор е потребен во изградба на систем на родови статистики и следење на 
напредокот во одделните аспекти на РОБ. 
 

5.6. Пристап заснован на човекови права 
 

 
30 Ова е особено важно, имајќи предвид дека земјата е рангирана на 73-та позиција на Глобалниот извештај 
за родовиот јаз за 2021 година, а родовиот јаз во платите се проценува меѓу 18 и 19% во корист на мажите 
(Petreski and Mojsoska-Blazevski, 2015). 
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Употребата на Пристапот за човекови права (ПЗЧП) во јавните финансии 
подразбира имплементирање на принципите на човековите права во сите аспекти на 
јавни финансии, од собирање на јавни давачки до начинот на кој средствата се 
распределуваат и трошат како и при евентуален мониторинг и евалуација на 
распределбата на приходите и ефектите од имплементираните политики.  

Начинот на кој се собираат приходите и на кој што се алоцираат има влијание и 
врз одржливиот развој и исполнувањето на човековите права. Лошо дизајнираните 
даночни политики може да ја влошат социо-економската нееднаквост и несразмерно да 
го постават товарот на оданочување. Јавните финансии се важни за остварување на 
човековите права. Без доволно средства и правилна распределба не може да дојде до 
исполнување на голем дел на права. 

Прегледот на тематската анализа за јавните финансии и фискалната политика е 
следен. 

Партиципативност (учество и инклузивност): Нема доволно податоци од кои 
може да се извлече заклучок дека процесот на креирање на даночните политики и 
реформи е инклузивен и одржлив со активно и значајно учество на носителите на 
правата. Недоволна вклученост во донесувањето на одлуките доведува до неправилна 
дистрибуција на средства за исполнување на обврските на државата за заштита на 
човековите права. 

Иако се направени значителни напори за воспоставување на алатки за 
партиципативниот на граѓаните како дигитални платформи подржани од надворешни 
проекти сепак неопходна е поголема запознаеност на граѓаните за правата кои ги 
поседуваат да учествуваат во креирање на буџети и финансиски програми и стратегии 
кои ги засегаат.  

Фискалната стратегија на РСМ 2022-2024 година ја препознава загарантираната 
вклученост на граѓаните во донесувањето на одлуки. Сепак не предвидува конкретни 
мерки за имплементација на заложбата во пракса. 

Воспоставување на широка партиципативност во процесот на креирање на 
јавните финансии ќе ја зголеми довербата во институциите и подготвеноста на граѓаните 
да плаќаат даноци и да бараат подобри политики исполнување на своите права. 
Дополнително поголемата доверба на граѓаните во институциите и правичното 
оданочување ќе допринесе и до поголеми капацитети на државата да ги исполни своите 
обврски во однос на човековите права. 
  Отчетност (одговорност и транспарентност). Неопходен услов за обезбедување 
на одговорност кон граѓаните е преку овозможување на увид и лесна достапност на 
граѓаните до буџетот на дражавата. Соодветниот пристап до буџетот е особено важен за 
маргинализираните и исклучените групи, како што се жените, децата, лицата со 
попреченост, етнички малцинствата, бидејќи буџетот може да има непропорционално 
влијание врз нивната благосостојба. Иако фискалната транспарентност е значително 
подобрена во последните неколку години сепак неопходни се напори да се доближат 
релевантните податоци поблиску до граѓаните особено до најранливите групи. 
Министерството за финансии има воспоставена веб страници на кои се достапни 
приходите и расходите на буџетот. Сепак неопходно е предлог буџетите уште пред да 
бидат испратени во Собрание на усвојување да бидат достапни на јавноста во соодветен 
и лесно разбирлив формат. Од друга страна, податоците за приходите и расходите на 
локалните самоуправи генерално се најтешко достапни. Децентрализацијата на приходи 
и расходи останува несоодветна со што се доведуваат во прашање исполнувањето на 
човековите права на локално ниво од многу аспекти за кои се надлежни локалните 
самоуправи. 
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Недискриминација. Недостасуваат достапни информации согласно кои може да 
се направи подетална анализа за постоење на дискриминирачки одредби и практики во 
спроведување на јавните финансии. Неопходно е планирање на доволно средства за 
имплементација на афирмативните мерки за заштита на правата на најранливите за да се 
постигне изедначување на видлива нееднаквост. Од моментната перспектива како се 
одвива оданочувањето, најпогодени се сиромашните граѓани. Буџетирањето засновано 
на човекови права ги опфаќа напорите да се обезбеди недискриминација и унапредување 
на еднаквоста преку планирање на средства кои ќе овозможат еднакво реализирање на 
правата на сите особено земајќи ги предвид жените, децата, сиромашните, 
малцинствата, постарите лица, лицата со попреченост и други групи. За да се обезбеди 
буџетско планирање кое е засновано на човекови права и недискриминација неопходно 
е да се направи детална проценка на различното влијание кое одредена буџетска 
алокација би ја имала на различни групи на луѓе, соодветно расчленување на податоците 
за да може да се утврди можна индиректна дискриминација и таму каде што мерката е 
навидум неутрална и да се воспостави систем на индикатори кои ќе овозможат мерење 
на влијанието на буџетот врз различни категории на граѓани. 

Усогласеност со меѓународните стандарди за човековите права. Меѓународното 
право за човекови права е обврзувачка рамка за државите, која треба да служи како 
водич за спроведување на легитимни и правични јавни финансии. Јавните финансии се 
прашање на човекови права. Затоа, правилата и комплементарните стандарди што ја 
регулираат фискалната политика мора да се толкуваат низ објективот на меѓународните 
стандарди за човекови права. Јавните финансии се поврзани со исполнување на 
преземените обврски од сите меѓународно ратификувани договори за човекови права. 
Поради тоа соодветно планирање на јавните финансии од аспект на човекови права е 
задолжително. 

 

6. Заклучоци и препораки во однос на процесот на подготовка на Националната 
развојна стратегија 

 
Постојат многу студии кои посочуваат дека фискалната политика има потенцијал 

да го зголеми БДП на среден и долг рок. Добро осмислените државни инвестиции во 
патната, железничката и енергетската инфраструктура може да ја подигнат 
конкурентноста на приватниот сектор. Широкиот пристап до квалитетно високо 
образование на јавните универзитети го зајакнува човечкиот капитал во националната 
економија, како еден од поважните фактори на економскиот растеж. Внимателно 
дизајнираните даночни одредби или владини субвенции може да ги поттикнат 
индивидуалната иницијатива и претприемништвото, но и да ги стимулираат фирмите 
повеќе да инвестираат. Ниската или нултата даночна стапка на доходот остварен од 
камати може да го стимулира штедењето на граѓаните. Преку овие мерки, фискалната 
политика има потенцијал да влијае на агрегатната понуда и поттикнувањето на 
економскиот растеж на среден и долг рок. 
 
 
 
 
6.1. Генерални препораки 

 
Фискалната политика треба да продолжи да дава поддршка за економското 

заздравување, реструктуирање и забрзан економски раст. Дури и при умерен пораст на 
јавниот долг, македонската економија нема да биде презадолжена, доколку го остварува 
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потенцијалниот раст од 4% до 4,5% годишно ниво. Забрзувањето на економскиот раст 
би го намалило јавниот долг како процент од БДП, дури и при непроменето даночно 
оптоварување. Се разбира, тоа не смее да послужи како изговор за спроведување на 
потребните реформи на даночниот систем, сузбивање на неформалната економија, 
преструктуирање на буџетските расходи и сл., кои од аспект на јавниот сектор, во крајна 
линија треба да доведат до одржлива буџетска позиција и поквалитетни јавни услуги. 

На краток рок, епидемиолошката слика е значително подобрена и здравствената 
криза е ставена под контрола, но потребно е уште време за да се врати целосно довербата 
на потрошувачите и инвеститорите. Некои сектори се сè уште ранливи и многу фирми 
се сè уште исцрпени во поглед на ликвидноста и солвентноста. Во таа смисла, прераната 
фискална консолидација (следствено, повлекувањето на финансиската поддршка за 
стопанството и ранливите категории граѓани) би го пролонгирала периодот на 
закрепнување и на крајот, би можела да резултира и во повисок јавен долг како процент 
од БДП, токму поради помалиот именител во дропката. 

Од тие причини, финансиската поддршка за стопанството е извонредно важна. 
Буџетските дефицити особено се препорачуваат за пост-ковид19 периодот за да се 
обнови брзиот економски раст. Поволниот однос меѓу реалната каматна стапка и 
стапката на реалниот раст овозможува финансирање на крупни инвестициски проекти 
во јавниот сектор. Доколку се мобилизира и приватен капитал (преку јавно-приватни 
партнерства, приватизации, гарантни шеми и сл.), тоа ќе има поволни ефекти на 
среднорочниот економски раст. 

Во однос на начинот на финансирање на буџетскиот дефицит, препорачливо е 
поголемо потпирање на надворешни извори. Позајмувањето од странство ги дополнува 
девизните резерви и овозможува услови за водење релаксирана монетарна политика. 
Приливот на надворешно финансирање компензира дел од падот на паричните дознаки 
и странските директни инвестиции и го помагаат финансирањето на трговскиот дефицит 
и дефицитот на тековната сметка. На тој начин нема да се врши “истиснување” на 
реалниот сектор до пристапот на финансиски средства на домашниот финансиски пазар 
и задолжувањето на државата не влијае врз состојбата на монетарната политика и 
каматните стапки на домашните финансиски пазари. 

Златното правило (“golden rule”) при задолжувањето треба да се применува во 
текот на еден бизнис циклус. Тоа значи дека во услови на рецесија се препорачува и 
поголем буџетски дефицит (како процент од БДП) за финансирање на инвестициски 
проекти и ликвидносна поддршка. Во периодите на експанзија, буџетскиот дефицит 
треба да биде помал, за да се создадат резерви (т.н. бафери) и поголем фискален простор 
за идни интервенции. Потребен е и зголемен надзор над јавните претпријатија, особено 
оние кои генерираат значителна финансиска загуба и акумулираат долг. 

Економски политики втемелени на докази. Иако навидум одвлекуваат поголеми 
буџетски ресурси на краток рок, потребни се економски политики втемелени на докази 
и научни/експертски анализи на користите и трошоците од реализацијата на мнгу одлуки 
иинвестициски проекти во доменот на јавниот сектор (види повеќе кај Беџети, Абази-
Алили и Алија, 2021). Во крајна линија, заштедите од правилно донесените политики 
втемелени на докази се повеќекратни на долг рок. Тие треба да се однесуваат и на 
вградените тековни програми кои со години се провлекуваат низ буџетот, без јасна слика 
за нивните долгорочни ефекти врз економијата. 

Можности за буџетска рационализација. Без оглед на ниското ниво на буџетските 
приходи, рационализацијата на буџетските расходи е важен приоритет во следните 20 
години. Според Вагнеровиот закон за континурана експанзија на буџетските расходи, 
буџетските корисници, јавните претпријатија и институциите на национално и локално 
ниво тешко се откажуваат од стекнатите права за трошење. Особено загрижувачки 
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процес е прекумерната институционализација (често квалификувана и како 
агенцијализација). Создавањето институции со делумно или значајно преклопувачки 
надлежности, оправдувано под плаштот на потребата од европска интеграција и 
хармонизација со европското законодавство, одвлекува обемни буџетски ресурси од 
важните долгорочни развојни приоритети. Во таа смисла, рационализацијата и 
реобмислувањето на јавниот сектор (преку интегрирање на институции или агенции) ќе 
ослободи значаен фискален простор за поддршка на долгорочниот економски развој. 
Исто така, тоа ќе го зголеми и нивото на дискрециони буџетски расходи за водење на 
поефикасна фискална политика на краток, среден и долг рок (пр., Поповски, 2021). 
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6.2. Можности за експериментирање, учење, адаптирање и континуирано 
подобрување 

 
Пример за експеримент во политиките: Механизам за ефикасност на капиталните 
расходи 
  

Една од поновите иновации во фискалната политика е воведувањето на 
механизмот за зголемување на реализацијата на капиталните расходи (КАПЕФ 
механизам).31 Механизмот го воведе принципот на „наградување“ на буџетските 
корисници со повисока реализација и „казнување“ на буџетските корисници со пониска 
реализација. Согласно овој механизам, буџетските корисници имаат обврска да 
реализираат 15% од капиталните расходи заклучно со првиот квартал, 40% од 
капиталните расходи заклучно со вториот квартал, 65% од капиталните расходи 
заклучно со третиот квартал, односно 70% заклучно со 15 ноември во тековната година. 
Во спротивно, дел од предвидените средства за капитални расходи привремено им се 
одземаат и истите може да бидат реалоцирани кон корисниците со повисок степен на 
имплементација на капиталните расходи. 
 
Диверзификација на изворите на финансирање 
 

Развојна обврзница. Со цел ефикасно развивање на финансиските пазари и 
ефикасна употреба на странското и домашното штедење, се препорачува воведување на 
нов среднорочен финансиски инструмент наречен „Развојна обврзница“. Тој ќе обезбеди 
финансирање на развојни проекти од национална важност и ќе овозможи развој и 
продлабочување на финансискиот пазар. Овој вид на финансиски инструмент би и бил 
понуден на општата (целекупната) јавност, меѓународните инвеститори и другите 
учесници на финансискиот пазар. 
  Обврзници индексирани за инфлацијата може да бидат нов вид на долгорочни 
државни хартии од вредност издадени од Министерството за финансии. Тие се 
финансиски инструменти индексирани за стапката на инфлација со цел да ги заштитат 
инвеститорите од пад на куповната моќ на вложените средства. Доколку расте стапката 
на инфлацијата, цената на обврзниците се приспособува за да се одржи нивната 
вредност. Номиналната вредност на овие обврзници ќе се зголемува со зголемување на 
инфлацијата, додека плаќањето на купонската камата ќе варира со приспособената 
вредност на обврзницата. 
  Проектните обврзници би можеле да бидат понудени со цел поттикнување на 
потенцијалните инвеститори да се ангажираат во финансирањето поспецифични 
развојни проекти, понекогаш од локална и регионална важност. Таквите проекти се 
првенствено во областа на физичката инфраструктура, како што се изградба на патишта, 
канализација или системи за наводнување, итн. 
  Зелените обврзници би можеле да бидат понудени со цел поттикнување проекти 
кои ја поддржуваат „зелената агенда“ и транзицијата кон зелена економија, со цел 
подобрување на енергетската ефикасност; спречување или намалување на загадувањето; 
олеснување на управувањето со отпадот; поддршка на одржливи земјоделство, риболов 
и шумарство; заштита на водните и копнените еко-системи; обезбеди чист транспорт и 
одржливо управување со водите; негување технологии што се еколошки, итн. 
 
 

 
31 Capital Expenditure (CAPEF) Efficiency Mechanism. 
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A1. Список на главните засегнати страни 
 
Министерство за финансии (МФ) 
Управа за јавни приходи 
Царинска управа на Република Северна Македонија 
Министерство за труд и социјална политика 
Единици на локалната самоуправа 
 
A2. Список на основни индикатори и податоци 
 
A.2.1. Буџет на општа влада (General government) 
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A.2.2. Буџет на Република С. Македонија (консолидиран централен буџет) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графикон бр. А1. Класификација на буџетските расходи по функции (во проценти од 
БДП) 
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Извор: Пресметки врз основа на податоци од Министерството за финансии (март 2022 
година). 
 
Графикон бр. А2. Состојба на јавниот долг, 2021-2026 година (во проценти од БДП) 
 
Панел А. Јавниот долг во периодот 2021-2026 година 

 
 
 
 
Панел Б. Збирен преглед на предвидени отплати во периодот 2022-2026 година 
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Извор: Проценки и проекции на Министерството за финансии (март 2022 година). 
 
 
A3. Список на релевантни стратешки документи и законски прописи 
 
Стратегии, повеќегодишни програми и планови 
 
Стратегија Правна основа 
Ревидирана Стратегија за 
управување со јавниот долг 
на Република Северна 
Македонија за 2022-2024 
(со изгледи до 2026 година) 

Закон за јавен долг („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 and 139/14, („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 
151/21) [Член 7, точка 5] 

Стратегија за реформа на 
даночниот систем (2021-
2025) 

Не постои конкретна правна обврска. Стратегијата е 
подготвена и усвоена врз основа на иницијатива на 
Министерството за финансии. 

Ревидирана Фискална 
стратегија на Република 
Северна Македонија (2022-
2024 со изгледи до 2026) 

Закон за буџетите (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 
180/11, и 171/12) [Член 14, точка 1] 
 
Забелешка: Идните стратегии ќе се темелат на Нов 
Предлог-Закон за буџетите (“Службен весник на 
Република Северна Македонија” XX/2022) [Член 16], во 
собраниска процедура, второ читање. 

Програма за економски 
реформи 2022-2024 

Почнувајќи од 2015 година, Економскиот и финансискиот 
дијалог меѓу ЕУ и Западниот Балкан се темели на 
среднорочни програми за економски реформи (Economic 
Reform Programmes, ERP), кои се поднесуваат секоја 
година од кандидатите и потенцијалните кандидати за 
членство 
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Планот за забрзан 
економски раст 2022-2026 
година 

Не постои конкретна правна обврска. Планот е подготвен 
и усвоен од Владата врз основа на иницијатива на 
Министерството за финансии. 

План за фискална 
одржливост и поддршка на 
економскиот раст: 
политики, препораки, 
мерки и индикатори 

Не постои конкретна правна обврска. Планот е подготвен 
и усвоен од Владата врз основа на иницијатива на 
Министерството за финансии. 

Стратегија за 
формализација на 
неформалната економија 
2018-2022 

Не постои конкретна правна обврска. Стратегијата е 
подготвена и усвоена врз основа на иницијатива на 
Министерството за труд и социјална политика. 

Акциски план за сузбивање 
на неформалната економија 
2021-2022 година 

Во овој акциски план се вклучени мерките во надлежност 
и вклученост на Министерството за финансии кои се дел 
од Акцискиот план за формализирање на неформалната 
економија 2018-2020 во координација со Министерството 
за труд и социјална политика (МТСП), а во делокруг на 
работата на Министерство за финансии. 

 
Законски прописи 
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Даночно законодавство 
 
Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на Република 
Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 
112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 
и 189/16) 
 
Закон за враќање на дел од данокот на 
додадена вредност на физичките лица 
(“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 133/2019) 
 
Закон за акцизите („Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр. 
108/19, 143/19, 225/19 и 275/19) 
 
Закон за данок на моторни возила 
(„Службен весник на Република 
Македонија” бр. 261/2019) 
 
Закон за данокот на добивка („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 
112/2014, 129/2015, 23/2016, 190/2016, 
248/2018 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр. 
232/2019, 275/2019, 290/2020 и 151/2021) 
 
Закон за данокот на личен доход 
(„Службен весник на Република 
Македонија” бр. 241/2018 и „Службен 
весник на Република Македонија” бр. 
275/2019, 290/2020 и 85/2021) 
 
Закон за даноците на имот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 
53/2011, 84/2012, 188/2013, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) 
 
Закон за комуналните такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 

61/2004, 64/2005, 92/2007, 123/2012, 
154/2015, 192/2015 и 23/2016) 
 
Закон за административните такси 
(“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 17/1993, 20/1996, 7/1998, 
13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 
95/2005, 7/2006, 70/2006, 92/2007, 
88/2008,130/2008, 6/2010, 145/2010, 
17/2011, 84/2012, 192/2015 и 23/2016) 
 
Закон за регистрирање на готовинските 
плаќања („Службен весник на Република 
Македонија” no. 31/2001, 42/2003, 
40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 
133/2009, 171/2010, 185/2011, 06/2012, 
79/2013, 188/2013, 115/2014, 129/15, 
154/15, 23/16, 11/18, 98/19, 47/2003, 
Одлуки на Уставниот суд 236/2006 во 
„Службен весник на РМ” 60/2007, бр. 
49/2007 во „ Службен весник на РМ” 
123/2007, бр. 5/2012 во „Службен весник 
на РМ” бр. 145/2012 и У.бр. 10/2014 во 
„Службен весник на РМ” бр. 156/14. 
Управување со јавните финансии 
 
Нов Предлог-Закон за буџети (“Службен 
весник на Република Северна 
Македонија” XX/2022) 
 
Закон за буџетите (“Службен весник на 
Република Македонија” 64/05, 04/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 
192/15) 
 
Закон за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15, 
209/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр. 244/19 и 
53/2021) 
 
Закон за јавен долг („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 
35/11 и 139/14, („Службен весник на 
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Република Северна Македонија“ бр. 
98/19 и 151/21) 
 
Предлог на Закон за системот на 
внатрешна финансиска контрола во 
јавниот сектор (“Службен весник на 
Република Северна Македонија” 
XX/2022) 
 
Закон за јавна внатрешна финансиска 
контрола (консолидиран текст, 90/2009, 
188/2013  и 192/2015) 
 
Закон за финансиска инспекција во 
јавниот сектор (консолидиран текст, 
82/13, 43/14, 153/15 и 164/18) 
 
Закон за сметковоството на буџетите и 
буџетските корисници (консолидиран 
текст, 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011 
и 145/2015) 
 
Закон за јавни набавки (консолидиран 
текст, 136/2007, 130/2008, 97/2010, 
53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 
160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 
180/2014, 78/2015 и 192/2015). 
 
Закон за спречување на корупцијата 
(консолидиран текст, 28/2002, 46/2004, 
126/2006, 10/2008, 161/2008,145/2010, 
97/2015 и 148/2015).



43 
 

 
 
 
A4. Анализа на среднорочната одржливост на јавниот долг 
 

Периодите на реален економски раст донесуваат намалување на јавниот долг 
како процент од БДП и компензираат значаен дел од примарниот буџетски дефицит. 
Исто така, ефективната каматна стапка има одреден (мал) придонес во тековите на 
креирање на јавниот долг. Сосема очекувано, порастот на јавниот долг е предводен од 
високиот примарен буџетски дефицит, кој се остваруваше дури и во години на релативно 
поволен економски амбиент (Графикон бр. А3). 

Анализата на сензитивноста на нивото на јавниот долг опфати три сценарија за 
можно користење на фискалната политика за стимулирање на економскиот раст: 
стапката на раст на среден рок e под потенцијалниот економски раст, на ниво на 
потенцијалниот економски раст и стапка на раст е над нивото на потенцијалниот раст. 
Исто така, од аспект на каматните маргини на македонската евро-обврзница во однос на 
германската, се проучија уште две претпоставки: (1) постојната каматна маргина да се 
одржува непроменета во следните пет години – конзервативно сценарио, и (2) каматната 
маргина да се намалува со зајакнувањето на фундаментите на економијата и нејзиното 
приближување кон ЕУ –реалистично сценарио. За да не се ограничиме само на овие 
комбинации, испитавме вкупно 24 сценарија на понизок и повисок економски раст, како 
и повисока и пониска ефективна каматна стапка. 

Резултатите од анализата на сензитивноста на јавниот долг се прикажани на 
Графиконите бр. А4 и А5. 
 
Графикон бр. А3. Текови на креирање на јавниот долг (во проценти од БДП) 

 
Извор: Пресметки врз основа на податоци од Министерството за финансии (март 2022 
година). 
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Дури и при умерен пораст на јавниот долг, македонската економија нема да биде 
презадолжена, доколку го остварува потенцијалниот раст од 4% до 4,5% годишно ниво. 
Забрзувањето на економскиот раст би го намалило јавниот долг како процент од БДП, 
дури и при непроменето даночно оптоварување. 
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Графикон бр. А4. Анализа на сензитивноста на јавниот долг (во проценти од БДП) при 
промена на стапките на економски раст 

 
Извор: Пресметки на авторот. 
 
Графикон бр. А5. Анализа на сензитивноста на јавниот долг (во проценти од БДП) при 
промена на стапките на економски раст 
 

 
Извор: Пресметки на авторот. 

54

56

58

60

62

64

66

68

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Основно сценарио Повисок реален раст за 0,25 процентни поени (секоја година)

Повисок реален раст за 0,5 процентни поени (секоја година) Повисок реален раст за 0,75 процентни поени (секоја година)

Повисок реален раст за 1 процентен поен (секоја година) Повисок реален раст за 1,25 процентни поени (секоја година)

Повисок реален раст за 1,5 процентни поени (секоја година) Понизок реален раст за 0,25 процентни поени (секоја година)

Понизок реален раст за 0,5 процентни поени (секоја година) Понизок реален раст за 0,75 процентни поени  (секоја година)

Понизок реален раст за 1 процентен поен (секоја година) Понизок реален раст за 1,25 процентни поени (секоја година)

Понизок реален раст за 1,5 процентни поени (секоја година)
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58

59

60

61

62

63

64

65

66

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Основно сценарио Повисокa ефективна каматна стапка за 0.1 процентен поен

Повисокa ефективна каматна стапка за 0.2 процентни поени Повисокa ефективна каматна стапка за 0.3 процентни поени

Повисокa ефективна каматна стапка за 0.4 процентни поени Повисокa ефективна каматна стапка за 0.5 процентни поени

Пониска ефективна каматна стапка за 0.1 процентен поен Пониска ефективна каматна стапка за 0.2 процентни поени

Пониска ефективна каматна стапка за 0.3 процентни поени Пониска ефективна каматна стапка за 0.4 процентни поени

Пониска ефективна каматна стапка за 0.5 процентни поени


