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Врз основа на член 27-а став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07,15/07, 26/07, 30/07, 
58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08 и 86/08), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29.09.2008 година, донесе 

 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Цели на Методологијата 
 
Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата има 

за цел да ги дефинира фазите и постапките во процесот на стратешкото планирање вклучувајќи ги и 
временските рамки за остварување на конкретните мерки и активности, како и поврзаноста со буџетскиот 
процес со јасно дефинирање на надлежностите на Генералниот секретаријат и Министерството за финансии 
како органи одговорни за координација на двата процеси. 

Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата 
предвидува динамика на логично поврзани активности преку кои се обезбедува дефинирање на стратешките 
приоритети на Владата и фискалната рамка, нивно поврзување со буџетот и стратешките планови на 
министерствата и преточување на плановите во Годишната програма за работа на Владата.  

 
2. Клучни активности во процесот на стратешко планирање 
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3. Дефинирање на стратешките приоритети 
на Владата 

 
Прв чекор во процесот на стратешко планирање претставува дефинирањето на 

стратешките приоритети на Владата.  
Стратешките приоритети подразбираат крупни промени за одделни прашања кои 

Владата планира да ги оствари. Тие се поставуваат на среднорочна или долгорочна основа 
и го изразуваат посакуваниот краен резултат што треба да се оствари во период од три до 
пет години.  

Стратешките приоритети на Владата се утврдуваат на генерално ниво и се поопшти во 
однос на приоритетите на министерствата и другите органи на државната управа.  

Владата, при дефинирањето на стратешките приоритети, а врз основа на извршената 
анализа, може да ги потврди приоритет(ите) од претходната година,  да утврди нов(и) или 
претходно утврден приоритет да го изостави, односно нема драстично да ги менува, до-
колку не се случат крупни промени во опкружувањето.  

Бројот на утврдените стратешки приоритети за определена година треба да е ограничен 
(се препорачува тој  да биде најмногу до 4), со оглед на тоа што остварувањето на 
приоритетите треба да се движи во утврдените фискални рамки со постојано преиспитува-
ње на оптималната искористеност на сите ресурси. 

За остварување на стратешките приоритети се утврдуваат повеќе приоритетни цели. За 
разлика од приоритетите, целите се конкретни, мерливи, амбициозни - реално остварливи, 
ориентирани кон резултати и временски одредени. Во насока на реализација на страте-
шките приоритети се одредуваат повеќе цели.  

Стратешките приоритети и цели се утврдуваат со одлука која се донесува од страна на 
Владата најдоцна до 15 април во тековната за наредната година.  

 
3.1.Анализа на постигнатите резултати од спроведувањето на стратешките 

приоритети на Владата во претходната година 
 
На одлуката и претходи анализа подготвена од Генералниот секретаријат. Анализата 

треба да се заснова врз постојните донесени стратешки документи кои се однесуваат на 
политиката на Владата, но и на проценката на актуелните општествено - економски и со-
цијални состојби.  

Генералниот секретаријат, за подготовката на анализата бара мислења и  дополнителни 
информации од министерствата и другите органи на државната управа.  

Во анализата треба да биде содржана и оценка на напредокот во постигнувањето на 
постојните приоритети. 

Клучните прашања што треба да бидат поставени при анализата се однесуваат на тоа 
дали Владата, односно министерствата и другите органи на државната управа презеле 
активности кои водат до конкретни и мерливи резултати за остварување на приоритетите 
и дали обезбедените средства се ефикасно и економично потрошени во функција на 
постигнување на посакуваните резултати.  

 
3.2.Основи за подготвување на Предлог одлука за утврдување на стратешките 

приоритети 
 
Откако анализата ќе биде завршена, се подготвува Предлог - одлука за стратешките 

приоритети. Појдовни основи за утврдување на стратешките приоритети на Владата се: 
Програмата за работа на Владата која мандаторот ја поднесува до Собранието при изборот 
на Владата, Спогодбата за стабилизација и асоцијација, Националниот развоен план, 



Службен весник на РМ, бр. 124 од 03.10.2008 година 

6 од 15 

Партнерство за пристапување во Европската унија (АП), Националната програма за 
усвојување на правото на Европската унија (НПАА), Предпристапна економска програма 
(ПЕП), макроекономската политика, актуелните општествено - економски и социјални 
состојби и обврските преземени со меѓународни договори.  

 Водечка улога и надлежност за подготовката на Предлог – одлуката за стратешките 
приоритети има Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. При 
подготвувањето на Нацрт верзијата на Предлог - одлуката, Генералниот секретаријат задол-
жително се консултира и соработува со Канцеларијата на претседателот на Владата, 
Министерството за финансии, Министерството за економија, Секретаријатот за европски 
прашања и Секретаријатот за законодавство.  

Усогласениот текст на Предлог - одлуката заедно со Анализата на постигнатите 
резултати од спроведувањето на стратешките приоритети на Владата во претходната 
година и Извештајот за степенот на реализација на ГПРВ се доставува до Владата за 
разгледување и донесување пред почетокот на буџетскиот процес .  

 
4. Поврзување на процесот на стратешко планирање со буџетскиот процес 

 
4.1.  Утврдување на средства за стратешките  

приоритети како дел од Фискалната стратегија 
 
По донесувањето на Одлуката за стратешките приоритети, Владата го започнува 

буџетскиот процес со утврдување на фискалните предвидувања за  наредните три години 
со усвојувањето на Фискалната стратегија. Во оваа фаза, Владата ја поставува границата 
на вкупните трошоци врз основа на буџетскиот биланс или планираниот дефицит, како и 
предвидувањата на приходите. Во Фискалната стратегија задолжително се вградуваат 
утврдените стратешки приоритети на Владата.  Средствата за стратешките  приоритети се 
утврдуваат преку владините тековни програми.  

Министерството за финансии е надлежно за подготвување на Фискалната стратегија. 
 

4.2. Буџетски циркулар – Предлог - буџетски  
пресметки 

 
По усвојување на Фискалната стратегија, Министерството за финансии го доставува 

буџетскиот циркулар до министерствата и другите органи на државната управа. Во еден 
интегриран модел на планирање и буџетирање, буџетскиот циркулар ги содржи утврдени-
те стратешки приоритети на Владата со предлог на тековни програми и потпрограми и 
проекцијата на макроекономските агрегати содржани во Фискалната стратегија.  

Предлог - буџетските пресметки претставуваат побарување средства заради 
финансирање на програмите и проектите содржани во стратешките планови на министерс-
твата и другите органи на државната управа во соодветната буџетска година (а вообичаено 
и за среден рок). Предлог-буџетската пресметка дава детален преглед на начините на кои 
министерството/ органот на државната управа ќе ги распредели ресурсите по програми и 
проекти содржани во стратешкиот план.  

Подготвувањето на предлог - буџетските пресметки и стратешките планови е 
меѓузависен процес кој се одвива истовремено и координирано.  Во подготовката на пред-
лог - буџетските пресметки се вклучуваат раководните државни службеници во 
министерствата и другите органи на државната управа на многу поактивен начин, а за 
оценката на стратешките планови и предлог -буџетските пресметки, особено во смисла на 
остварување на владините приоритети, се остварува потребна координација меѓу 
Министерството за финансии и Генералниот секретаријат. 
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Нацрт - стратешките планови се доставуваат до Генералниот секретаријат, а заедно со 
предлог - буџетските пресметки и до Министерството за финансии, најдоцна до 1 
септември. 

Генералниот секретаријат е одговорен за координирање на процесот на стратешкото 
планирање на ниво на министерствата и другите органи на државната управа, при што 
прави анализа на програмите содржани во стратешките планови од аспект на нивната по-
врзаност со стратешките приоритети и конзистентноста меѓу побарувањата од Буџетот на 
Република Македонија и приоритетите на Владата.  

Министерството за финансии е одговорно за координацијата на поднесувањето на 
предлог - буџетските пресметки при што се прави проверка на точноста и рационалноста 
на проценетите трошоци, како и на распределбата на средствата по програми и проекти во 
функција на остварување на стратешките приоритети.  

 
5.  Стратешки планови на министерствата и другите органи на државната управа 
 

5.1. Подготвување на стратешките планови 
 
По донесувањето на Одлуката за стратешките приоритети и усвојувањето на 

фискалната стратегија, министерствата и другите органи на државната управа започнуваат 
со подготвувањето на нацрт - стратешки планови. Во нацрт стратешките планови се 
вградени програми, потпрограми и проекти во функција на остварување на стратешките 
приоритети на Владата и приоритетите и целите на министерството / органот на државна-
та управа. За програмите, потпрограмите и проектите, министерството / органот на 
државната управа ги предвидува финансиските средства по извори на финансирање и 
динамика за нивно обезбедување, како и потребните човечки ресурси и нивно стручно 
усовршување и развој. 

Составен дел на Нацрт – стратешките планови се и плановите на програмите за развој. 
Плановите на програмите за развој се однесуваат на развојни проекти и истите се 
усогласени со стратешките планови на министерствата и органите на државната управа, 
насоките за подготвување на предлогот на буџетот и содржат комплетна проектна и 
техничка документација. Во Планот на програмите за развој на буџетските корисници се и 
програмите преку кои се прикажани средствата од Фондовите на ЕУ и националното 
кофинансирање. 

Предлог плановите на програмите за развој на министерствата и другите органи на 
државната управа се доставуваат до Владата на Република Македонија до 15 јули, а 
Владата ги одобрува најдоцна до 15 август. 

Во подготвувањето на нацрт стратешките планови министерствата и другите органи на 
државната управа остваруваат консултации со Генералниот секретаријат. При 
подготовката на нацрт стратешките планови, министерствата и другите органи на 
државната управа треба да ги имаат предвид стратешките приоритети на Владата, 
анализата на состојбите за областите за кои се надлежни, анализата на остварените 
резултати, сопствените приоритети и цели, обврските кои произлегуваат од постојните 
стратешки документи (НРП, ССА, АП и НПАА), можните иницијативи од проценка на 
влијанието на регулативата (ПВР) и др.  

Во процесот на подготвување на нацрт стратешкиот план потребна е вклученост на 
сите организациони единици во институцијата, воспоставување на меѓусекторска и 
меѓуминистерска соработка заради  утврдување јасно дефинирани мерки, активности, од-
говорности, рокови и ресурси кои се темелат на релевантни податоци и мерливо 
дефинирани цели, расположливи ресурси и очекувани резултати. 
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Во креирањето и спроведувањето на хоризонталните програми мора да се обезбеди 
координација меѓу министерствата и органите на државната управа задолжени за нивно 
спроведување. 

 
5.2. Анализа на нацрт стратешките планови 

 
Генералниот секретаријат ги анализира нацрт - стратешките планови на министерствата 

и другите органи на државната управа од аспект на формата и содржината, а во соработка 
со Секретаријатот за европски прашања усогласеноста на програмите со стратешките при-
оритети на Владата и степенот на нивниот придонес кон остварувањето на истите. Исто 
така, Генералниот секретаријат прави анализа и на хоризонталните програми и иницира 
меѓуминистерска соработка за нивно спроведување.  

Министерството за финансии ги анализира Нацрт - стратешките планови на 
министерствата и другите органи на државната управа од аспект на оправданоста на пред-
видените средства за спроведување на програмите, потпрограмите и проектите и 
можностите за нивно обезбедување.  

  
5.3. Усогласување на стратешките планови  

со Предлог - буџетот на Република Македонија 
 
По донесувањето на Буџетот на Република Македонија министерствата и другите 

органи на државната управа го започнуваат процесот на комплетно усогласување на 
стратешките планови со одобрените средства од Буџетот на државата. Во овој период ми-
нистерствата и другите органи на државната управа согласно одобрените средства во 
Буџетот вршат приоретизација на програмите, потпрограмите, проектите и на мерките и 
активностите, при што како приоритетни треба да се утврдат и оние програми, 
потпрограми, проекти, мерки и активности кои се директно поврзани со НПАА.  

Скратената верзија на усогласениот стратешки план кој го содржи текстуалниот дел на 
планот и планот за спроведување на програмите, органите на државната управа се 
задолжени да ја објават на својата интернет страница најдоцна до 15 јануари наредната 
година, со што се обезбедува транспарентност во спроведување на политиките на Владата 
и трошење на буџетските средства. 

 
5.4. Следење и спроведување на стратешките  

планови 
 
Стратешкиот план и плановите за спроведување на програмите и проектите треба да се 

користат при секојдневната работа на министерствата и органите на државната управа , 
при што се овозможува вработените кои ги спроведуваат предвидените активности и рако-
водството на министерството /органот на државната управа да имаат постојан увид за 
напредокот при спроведувањето на планот.  

Следењето на спроведувањето и подготвувањето на редовни извештаи е важно за 
мерење на напредокот во остварувањето на целите на стратешкиот план. Помага во 
идентификување на непредвидени потешкотии, на причините за неостварување на 
резултатите и изнаоѓање на соодветно решение, односно доколку се јават проблеми, 
следењето на нивното остварување придонесува навремено да се реагира и да се измени 
или прилагоди стратешкиот план и акциските планови. 

Успешниот систем за следење подразбира редовно подготвување на извештаи за кои во 
зависност од природата на програмите и проектите, секое министерство / институција 
треба да утврди насоки за интервалите за прибирање на податоци. Секој извештај треба да 
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содржи информација за почетната состојба на индикаторот на успешност и сегашната 
состојба, проценка на разликата, оценка за напредокот на планот и препораки доколку има 
значителни отстапувања од планот. Министерствата и другите органи на државната 
управа треба да водат сметка извештаите што ги подготвуваат да бидат јасни и концизни и 
да ги доставуваат на секои шест месеци до Генералниот секретаријат (јуни / декември). 

 
5.5. Ажурирање на стратешкиот план 

 
При ажурирањето на стратешките планови, треба да се даде извештај за напредокот во 

спроведувањето во изминатата година. Сите податоци и извештаи треба да се користат 
при годишното ажурирање на стратешкиот план. Анализата на напредокот при остварува-
њето на приоритетите и целите претставува појдовна основа за наредниот циклус на 
планирање.  

 
6. Годишна Програма за работа на Владата ( ГПРВ ) 

 
Владата донесува годишна Програма за својата работа со која временски се 

операционализира Програмата која мандаторот ја поднесува до Собранието при изборот 
на Владата. ГПРВ претставува и операционализација на стратешките планови на 
министерствата и другите органи на државна управа на годишно ниво. 

 
6.1. Содржина на ГПРВ 

 
Во ГПРВ се содржани конкретните политики во функција на остварување на 

стратешките приоритети и приоритетните цели за годината за која се донесува програма-
та, како  и мерките и активностите за кои Владата ќе расправа / одлучува или ќе се 
информира.  

Содржината на програмата (Прилог 1) е поделена  по тематски подрачја и по месечна 
динамика за секој приоритет и ниво поодделно:  

1) Закони и други акти и материјали по кои одлучува Собранието на Република 
Македонија  

2) Акти и материјали по кои одлучува Владата на Република Македонија  
Нивото на приоритетите е дадено во Табелата за категоризација на иницијативите каде 

се дадени карактеристиките на материјалите:   
 
Табела  2 - Категоризацијата на иницијативите 
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6.2. Подготвување на ГПРВ 
 
При подготвувањето на ГПРВ неопходно е да се почитуваат неколку битни принципи: 
- Реална остварливост на ГПРВ 
- Јасна и разбирлива ГПРВ  
- Мерливост на очекуваните резултати   
- Јасно разграничување помеѓу содржината на ГПРВ и други акти / материјали 
- Континуирано следење на реализацијата на ГПРВ 
Генералниот секретаријат е одговорен за координација на подготовката на Годишната 

програма за работа на Владата. При подготовката на ГПРВ, Генералниот секретаријат ги 
превзема следните активности:  

1. Ја креира и координира процедурата според која министерствата и другите органи ги 
доставуваат иницијативите (акти и материјали) што планираат да ги поднесат на 
усвојување на Владата во годината што следи. 

2. Го оценува степенот на усогласеноста на иницијативите (акти и материјали) на 
министерствата со стратешките приоритети на Владата. 

3. Го преоценува нивото на приоритетот на секоја иницијатива. 
4. Ги согледува евентуалните неусогласености или преклопувања меѓу министерствата 

и, каде што е можно, ги координира со министерствата за да изнајде решенија за нив. 
5. Обезбедува координација со Секретаријатот за европски прашања во функција на 

вграденост на обврските кои произлегуваат од НПАА  во ГПРВ. 
6. Остварува соработка со Министерството за финансии за да обезбеди конзистентност 

помеѓу програмите на министерствата и обезбедено финансирање преку Буџетот и 
средствата од донации и кредити. 

7. Ја консолидира ГПРВ за донесување од страна на Владата. 
Пред да се поднесе до Владата, Нацрт годишната програма се ревидира од страна на 

Колегиумот на државните секретари и работните тела на Владата. Државните секретари и 
министрите согледуваат колку е реално спроведувањето на ГПРВ во однос на планирани-
от број на законските проекти и предлагаат евентуални прилагодувања. 

 
6.3. Ажурирање на ГПРВ 

 
Работата на Владата е динамична и тешко е истата прецизно да се предвиди со ГПРВ. Од 

тие причини ГПРВ се третира како отворен, флексибилен и динамичен  акт кој 
континуирано се усогласува и надополнува.  

Една од причините за ажурирањето на ГПРВ е потребата од усогласување на ГПРВ со 
АП / НПАА преку инкорпорирањето на препораките од Извештајот на Европската 
Комисија за напредокот на Република Македонија, како и вградувањето на усогласените 
иницијативи за Партнерството за пристапување во Европската унија (АП). Се препорачува 
ажурирањето да се прави во текот на месеците март – април. 

Ревидираната програма ја подготвува Генералниот секретаријат во соработка со 
Секретаријатот за европски прашања и нејзиното усвојување се одвива преку стандардна 
владина процедура. 

 
6.4. Систем за рано предупредување 

 
Системот за рано предупредување (Табелата за рано предупредување) е исто така во 

функција на ажурирање на ГПРВ. Истовремено со помош на него претседателот на 
Владата и членовите на Владата имаат првична информација за сите иницијативи кои се 
предвидени во период од три месеци за секое министерство поодделно.  
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Со Табелата за рано предупредување на министерствата им е овозможено да се 
усогласат уште пред некоја од иницијативите да влезе во процедура за разгледување, 
истовремено овозможува во секој момент да се има предвид кои материјали задоцниле за 
разгледување, како и за причините за нивното задоцнување. 

 
6.5. Следење на реализацијата на ГПРВ 

 
Реализацијата на ГПРВ се следи од самиот почеток на фискалната година. Генералниот 

секретаријат е одговорен за следење на реализацијата на ГПРВ и со полугодишна и 
годишна динамика ги прибира сите неопходни информации од  министерствата и другите 
органи на државната управа  во функција на  следење на степенот на реализацијата на 
ГПРВ. 

За да се обезбеди реализација на ГПРВ согласно планираното, министерствата и 
другите органи на државната управа поднесуваат полугодишни стандардизирани 
извештаи до Генералниот секретаријат.  

Реализацијата на ГПРВ се следи преку следниве мониторинг индикатори: 
- Процент на материјалите (предлозите)  во ГПРВ поврзани со стратешките приоритети 

на Владата  
- Колкаво е учеството на иницијативи од висок, среден и низок приоритет во усвоената 

ГПРВ ?  
- Колкав е бројот и процентот на дополнително планираните иницијативи кои 

произлегуваат од обврски на министерствата според НПАА ? 
- Процент на иницијативите од ГПРВ што се усвоени до крајот на годината    
- Која е стапката на запазување на дефинираните рокови за поднесување на материјали                   
Генералниот секретаријат – Сектор за стратегија планирање и следење подготвува 

полугодишни и годишни извештаи за степенот на реализацијата на ГПРВ и ги утврдува 
мониторинг индикаторите на полугодишно и годишно ниво. 

Доколку дојде до застој во реализацијата на Годишната програма од одредени причини, 
или пак се појават нови и итни прашања кои заслужуваат внимание, се утврдува потреба 
од ревидирање на Програмата.  

 
6.6. Електронска ГПРВ 

 
Информациониот систем на Владата обезбедува електронска поддршка на 

функционирањето на Владата и нејзините работни тела. Електронската ГПРВ е апликатив-
но решение во рамките на информациониот систем, кое обезбедува ефикасно 
спроведување и следење на реализацијата на ГПРВ. Интегрирањето на електронската 
ГПРВ со апликациите “е - седница на Влада” и “Единствен електронски регистар на 
прописи” дополнително ќе ја подобри ефективноста на работа на Владата и ќе го олесни 
самото работење. 

Електронската ГПРВ, како современа алатка, овозможува изградба на база на податоци 
преку која се подготвуваат различни видови извештаи. Некои од вообичаените видови на 
извештаи се следниве: 

- ГПРВ  подредена по месеци, приоритети, носители, иницијативи 
- Табела за рано предупредување (на квартална база, подредена по носител, рок и 

иницијативи) 
- ГПРВ подредена по приоритети, носители, рокови, иницијативи 
- За конкретен носител – дел од ГПРВ подреден по приоритет, класификација, рок и 

иницијативи 
- За конкретен приоритет – дел од ГПРВ подреден по рокови, носители, иницијативи 
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Електронската ГПРВ овозможува: 
- ГПРВ да биде динамичен акт кој се прилагодува во текот на целата година 
- Едноставно ракување со ГПРВ 
- Транспарентно следење на прогресот во исполнувањето на планираното од страна на 

сите министерства и органи на државната управа 
- Едноставно ажурирање на ГПРВ со континуирано внесување на нови иницијативи 

согласно реалните потреби 
- Подготвување на различни форми на извештаи 
- Генерирање на реална слика за тоа што навистина е сработено од страна на Владата и 

што преостанува да се реализира до крајот на годината 
 
 
7.  Оваа методологија ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Бр.19-4702/1                   Заменик на претседателот  

29 септември 2008 година          на Владата на Република  
        Скопје                                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Прилог 1- СОДРЖИНА  НА ГПРВ 
 
Во базата на податоци на електронската ГПРВ секоја иницијатива е опишана преку 

следниве елементи: 
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Прилог 2 – ПОИМНИК 
 
Во Методологијата се користат следниве поими:  
- Стратешко планирање е процес во кој се определуваат приоритетите и целите кои се 

сметаат за најважни, се дефинираат програми, проекти и активности преку кои ќе се 
остварат дефинираните приоритети и се утврдуваат потребните средства за реализација на 
приоритетите преку буџетскиот процес. Процесот на стратешко планирање  ги опфаќа 
следниве чекори: анализа  на претходните резултати со подготовка за планирање за 
нареден период, дефинирање на стратешките приоритети, планирање, спроведување на 
планираното, мониторинг со ревизија на планот. 

- Стратешки приоритет се поставува на среднорочна или долгорочна основа (период 
од 3 до 5 години) и претставува посакуван краен резултат кој треба да се оствари. 
Стратешкиот приоритет се дефинира за области кон кои министерствата/органите ќе ги 
фокусираат своите капацитети во наредниот период. 

- Приоритетна цел претставува конкретен посакуван резултат,  преку кој се мери 
постигнувањето на приоритетите. За разлика од приоритетите, целите се конкретни, 
мерливи и временски одредени и како такви претставуваат опис на постигнувањето во 
одредена фаза од спроведувањето на приоритетите. Целите треба јасно да укажат на 
резултатите што треба да се постигнат во првата, втората и третата година од спроведува-
њето на конкретен приоритет. Целите се директно поврзани со програмите на Владата/ми-
нистерствата/органите на државна управа. 

- Стратешки план е документ кој се однесува на плански период од 3 или повеќе 
години и ги опфаќа сите аспекти на организација на работа, вклучувајќи ги и следните 
компоненти: мисија, визија, цели, стратегии, тактики и план за имплементација.  

- Програма е збир на поврзани и сродни активности и проекти насочени кон 
остварување на заедничка цел/цели. Тие можат да бидат вертикални  и хоризонтални. 
Вертикални  програми се планираат и се спроведуваат за да се постигнат одредени цели 
во еден ресор/министерство. Хоризонталните програми се многу посложени и 
предвидуваат планирање и спроведување на повеќе потпрограми и/или проекти од страна 
на повеќе ресори/министерства и органи на државната управа за постигнување на една 
заедничка цел или програма.  

- Потпрограма е активност или проект кој е составен дел на програмата. 
- Проект претставува група на меѓусебно поврзани активности кои се остваруваат во 

функција на постигнување на прецизно определен резултат. Секој проект има точно 
утврден почеток и крај , како и дефинирани контролни точки во кои се мери напредокот 
на реализацијата. 

- Иницијативи претставуваат конкретни и поединечни активности кои се неопходни за 
постигнување на стратешките приоритети. Иницијативите можат да вклучуваат 
воведување на нови програми или подобрување на постојните. 

- План на програми за развој претставува среднорочен приказ на програми кои се 
наменети за развојни инвестиции. 

- Програма за развој се однесува на инвестициски проекти од поширок интерес кои во 
постапка на поднесување на буџетски барања задолжително треба да бидат проследени со 
комплетна проектна и техничка документација. 

- Национална програма за усвојување на правото на Европската унија – НПАА 
претставува интегрална динамичка рамка за планирање, приоритет и мониторинг на 
процесот на пристапување (предпристапен период) кон Европската Унија. 

- Фискална рамка ги дефинира максималните износи на одобрените средства по 
буџетските корисници. 
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- Фискала стратегија се прави за среднорочен период од три години, ги  предлага 
насоките и целите на фискалната политика и ги утврдува износите на главните категории 
на проценетите приходи и одобрените средства за тој период. 

- Буџетски циркулар се инструкции кои Министерство за финансии ги доставува до 
буџетските корисници за тоа како да ги достават своите барања за средства кои треба да 
бидат предвидени со предлог буџет. 

- Буџетско барање/пресметка се подготвува од буџетските корисници согласно 
упатствата и насоките содржани во буџетскиот циркулар, и се однесуваат  на нивните 
барања за активностите опфатени во програми, потпрограми и стратешки планови.   

- Буџет на Република Македонија е акт со кој се планираат годишните приходи и 
другите приливи и одобрени средства и ги вклучува централниот буџет и буџетите на 
фондовите. 

- Фискална година е временски период кој се однесува на 12 месеци и започнува од 1 
јануари, а завршува на 31 декември. 

- Одобрени средства со буџетот (во натамошниот текст: одобрени средства) 
претставуваат годишен максимален износ на право на трошење за буџетскиот корисник за 
утврдената намена. 

- Годишна програма за работа на Владата (ГПРВ) - алатка за планирање и следење 
на работата на Владата. 

- Табела за рано предупредување ги презентира планираните активности содржани во 
ГПРВ за претстојниот тримесечен период и бара потврдување на нивната реализација или 
репрограмирање од страна на носителите на активностите.  

- Акти се сите нормативни акти како што се закони и подзаконсконски акти, (уредби, 
одлуки, упатства , програми, правилници и др.). 

- Материјали се сите документи кои немаат нормативен карактер како што се 
стратегии, анализи, методологии, извештаи, информации и др.   

 
 


