
Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. 

Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014, грант број IPA / 2015 / 370-964, 

ИПА 2 Механизам за граѓанските организации (IPA2CSO).  

 

 

Консултација со граѓански организации и други засегнати страни 
Нацрт-програма за реформа на управувањето со јавните финансии 

ЕУ Инфо Центар, Скопје, 19.10.2017 г. (четврток) 
 

ПРОГРАМА  
10:45 – 11:00 Регистрација на учесниците 

11:00 – 11:20 Воведни обраќања 

 Г. Александар КОЛЕКЕСКИ, проектен координатор на ИПА 2 механизмот на 
граѓанските организации 

 Г. Александар НИКОЛОВ, извршен директор на Асоцијацијата за развојни 
иницијативи  „Зенит“ 

11:20 – 13:00 Претставување на Нацрт-програмата за реформа на  

управувањето со јавни финансии  и тематска дискусија 

Отвoрање на тематската дискусија и претставување на целта на консултацијата 

 Модератор: Г-ѓа Розалија КАРЧИЦКА ВАСИЛЕВСКА, претседател на Институт 
СФЕРА-НОВА и избран претставник на секторот „Демократија и владеење“ - ИПА 
2 Механизам за граѓанските организации 

Програма за управување со јавните финансии во услови на економија базирана на 

фактори на производство и во услови на економија базирана на ефикасност, 

економичност и ефективност 

• Г. Марјан НИКОЛОВ, претседател на Центарот за економски анализи 

Претставување на структурата на Нацрт-програмата за управување со јавни финансии   

 Г-ѓа Розалија КАРЧИЦКА ВАСИЛЕВСКА 

Зајакнување на системот за јавни набавки;  изградба на ефективен систем за јавно-

приватни партнерства и концесии 

 Г. Герман ФИЛКОВ, претседател на Центарот за граѓански комуникации 

Дискусија со учесниците 

 Приоритет 1: Подобрена 

фискална рамка 

 зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП 

 зајакнување на проектирањето 

 Приоритет 2: Мобилизација на 
приходи 

 зајакната законска рамка за приходите 

 подобрени даночни и царински услуги и постапки 

 Приоритет 3: Планирање и 
буџетирање 

 зајакнато програмско буџетирање и среднорочно буџетско планирање 

 ревидиран Закон за буџетите 

 Приоритет 4: Извршување на 
Буџет 

 нов информатички систем за управување со финансии 

 зајакнување на контролата врз обврските и управувањето со долг 

 ефективен систем за јавно-приватни партнерства и концесии 

 зајакнување на системот за јавни набавки 

 Приоритет 5: Транспарентно 
владино известување 

 зголемена транспарентност преку владино известување 

 Приоритет 7: Надворешна 
контрола и собраниски надзор 

 зајакнување на стратешкото планирање и внатрешната ревизија 

 зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието 

13:00 Коктел 
 


