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Заклучоци
од втор дијалог за политиките за управување со јавни финансии (УЈФ)
Владата ја потврди својата политичка заложба за спроведување на реформите на
УЈФ во координација со реформата на јавната администрација.
Европската комисија, меѓународните финансиски институции, донаторите,
граѓанското општество и академијата го поздравија усвојувањето на Програмата
за реформа на управувањето со јавни финансии 2018-2021 во декември 2017
година, како и усвојувањето на Акцискиот план за УЈФ за 2018 година во
февруари 2018 година. Заинтересираните страни го сметаат усвојувањето на овие
документи, како и основањето на Советот за УЈФ, со кој претседава министерот за
финансии, како важен напредок во ангажманот на Владата на високо политичко
ниво.
Европската комисија, меѓународните финансиски институции, донаторите,
граѓанското

општество

и академијата го

поздравија

обезбедувањето

на

потребните средства алоцирани во годишниот Буџет за 2018 година со цел да се
осигури спроведувањето на Акцискиот план за УЈФ за 2018 година.
Националните

власти

продолжуваат

да

вложуваат

напори

за

ефикасно

спроведување на Акцискиот план за УЈФ за 2018 година (вклучувајќи го
усвојувањето клучни правни акти и стратегии како што се: нов Закон за јавни
набавки, нов Закон за буџетите, измени на Законот за јавен долг, нов Закон за
јавна внатрешна финансиска контрола (ЈВФК) и Политики за ЈВФК, измени на
Законот за финансиска инспекција во јавниот сектор, Стратегија за реформа на
даночниот систем), како и за зголемување на административните капацитети на
сите институции инволвирани во реформскиот процес.
Воспоставувањето јасна стратешка и оперативна рамка со која се интегрираат
целите, показателите и таргетите и потребните системи за следење и
известување треба да се следи преку зајакнат и инклузивен дијалог за
спроведување на таргетите.
Националните власти се посветени на одржување тесна координација меѓу сите
потсистемски стратегии и политики за УЈФ, како и со други релевантни
национални стратегии.
Министерството за финансии ќе продолжи да го координира отворениот и
инклузивен дијалог за политиките за УЈФ со сите релевантни заинтересирани
страни, вклучувајќи ги меѓународните финансиски институции, донаторите,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------граѓанското општество, академијата, деловната заедница, итн. Следниот состанок
на дијалогот за политики за УЈФ ќе се одржи во декември 2018 година.
На состанокот на третиот дијалог за политики за УЈФ кој е планиран во декември
2018 година, Министерството за финансии ќе поднесе извештај за изворите на
финансирање во врска со спроведувањето на Програмата за реформа на УЈФ за
2019 година.
Земајќи ја предвид комплексноста и предизвиците на реформите на јавните
финансии,

Европската

комисија,

меѓународните

финансиски

институции,

донатори, граѓанското општество и академијата ќе продолжат да ја поддржуваат
земјата во спроведувањето на оваа реформска програма за периодот од 2018 до
2021 година (финансиска поддршка од меѓународни финансиски институции и
донатори).
Скопје, 31 мај 2018 година
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