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Почитувани,
Не е лесно да се направи оценка на трошоците и бенефитите од реформа
која опфаќа воведување и имплементација на буџетирање мерено по
перформанси (performance budgeting) во Македонија. Потребна е
одредена доза на храброст да се направи таква оценка имајќи предвид
дека не најдовме во литературата општа оценка за ниту една држава
(освен секторски пресметки. За македонските градинки види на пример
Николов 2006 година). Дури, наодите од теренски истражувања базирани
на анкети одат од една крајност до друга крајност за тоа дали е воопшто
целисходно воведувањето и имплементацијата на буџетирање мерено по
перформанси (види Robinson M. и Brumby J. 2005). Сепак сметаме дека
прелиминарни оценки за реформа на воведување на буџетирање по
перформанси мора да се квантифицираат од една ваква амбициозна
активност каква што е нашиот проект кој е подржан од Европски
инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).
Пристапот за оваа трошоци бенефити анализа од аспект на трошоци се
базира на фазно воведување и имплементација каде се консултираме и со
Проценка на влијанието на регулативата (Regulatory impact assessment)
методологијата. Од аспект на бенефити користиме микроекономски
пристап на оценка на техничка ефикасност (Data Envelopment AnalysisDEAи Stochastic Frontier Analysis-SFA) од буџетски алокации и
извршувања на буџетските корисници споредено со соодветната секторска
бруто додадена вредност во БДП која се добива и која е претпоставена
како краен резултат (performance). Оценката на трошоците и бенефитите
потоа се претпоставуваат на подолг рок од 50-тина години поради самата
природа на една ваква реформа.
Понатаму текстот се состои од краток осврт на потребите за една ваква
реформа затоа што сме на мислење дека буџетирање по мерење на
перформанси е природен квалитативен чекор кон натамошно зајакнување
на квалитетот на јавните финансии во Македонија. Тој дел се повикува на
наодите и препораките од неколкуте претходни истражувања кои ги
направивме во рамките на овој проект. Во текстот даваме и опис на
методологијата на оценка на трошоци и бенефити од една ваква реформа
во Македонија и на крај даваме и предлог-фазен-пристап за една ваква
реформа во Македонија.

Со почит
Д-р Марјан Николов
Координатор на проектот
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Буџет базиран на перформанси во Македонија
Буџетирањето базирано на перформанси е концепт кој ни
овозможува да обезбедиме информации/податоци кога и дали
програмите во буџетот, агенциите и другите институции кои
обезбедуваат јавни услуги ги извршуваат ефикасно и ефективно
обврските и работата која се бара од нив. Истиот има за цел да ја
подобри ефикасноста и ефективноста на јавните расходи преку
поврзувањето на финансирањето на организациите/институциите во
јавниот сектор со резултатите кои истите ги испорачуваат.
Една од главните причини за имплементација на концептот на буџет
базиран на перформанси (наспроти традиционалниот концепт)
преставува можноста истиот да утврди дали навистина проектите и
активностите кои ги превземаат државните институции даваат
резултати и прават промени во животите на луѓето. Истиот:
 служи како средство за стратешко планирање, подобрувајќи
ја разбирливоста и конзистентноста на проектите,
олеснувајќи го заедничкото разбирање/комуникација помеѓу
секторите/институциите и персоналот во насока на
остварување на целите на проектите/активностите;
 овозможува секторите и институциите да добијат осет за
правецот и целите во кои треба да бидат насочени нивните
активности.
 овозможува слобода во дефинирањето на насоките на
проектите, ослободени од централизирана контрола и
контрола на инпутите, овозможувајќи да се користи повеќе
дискреција во креирање на вистинскиот микс од
ресурси/инпути за остварување на очекуваните цели.
Искуства, евалуација и научени лекции од имплементацијата
на буџетирањето базирано на перформанси:
 информациите за перформансите во најголем дел од
случаите се вклучуваат во буџетскиот процес како дел од
поширок пакет со цел контрола на јавните расходи или
реформа на јавниот сектор;
 овој концепт преставува долгорочен тренд кој има свој
еволутивен пат, што уште повеќе не наведува да
инсистираме за негово што поскоро започнување во
Македонија (најголем дел од земјите работат на развивање
на аутпути (на нивните буџети) најмалку 5 години, додека
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40% од земјите работат на развивањето на овој концепт
повеќе од 10 години; скоро ¾ од ОЕЦД земјите вклучиле
нефинансиски податоци и информации за перформансите во
нивните буџетски документи);
најголем дел од ОЕЦД земјите денес ги презентираат целите
за перформансите пред парламентот и јавноста во плановите
за целите и перформансите кои ги изготвуваат;
усвоените пристапи за имплементација на буџетите базирани
на перформанси се разликуваат од земја до земја, што
покажува дека овој процес не е статички и постојано
еволуира и е во зависност од структурата, културата и
историјата на секоја држава –ова води до заклучокот дека
истиот ќе треба значајно да се моделира и приспособи и на
македонското економско-социо-политичко опкружување;
генерално Министерството за финансии не ги користи
резултатите од мерењето на перформансите за финансиски
да ги „казни― или да ги „награди― буџетските корисници;
најчесто недостатокот на институционален капацитет и моќ
или недостатокот на политичка поддршка го ограничува
капацитетот на Министерството за финансии да елиминира
или дури и да се обиде да ги скрати финансиите за некои
програми кои се неефикасни;
информациите за перформансите најчесто се користат за
зголемување на отчетноста на министерствата/институциите
- служат како иницијална каписла Министерството за
финансии поблиско да ги мониторира и да го анализира
работењето на тие единици или програми;
заеднички предизвици во однос на овој концепт преставуваат
– подобрување на мерењето на перформансите, наоѓање на
соодветни начини на интегрирање на тие информации во
буџетскиот процес, придобивање на вниманието од страна на
креаторите на политиките и подобрување на квалитетот на
добиените информации за перформансите;
во најголем дел од случаите владите не успеале (со соочиле
со потешкотии) да ги обезбедат креаторите на политиките со
квалитетна,
кредибилна,
релевантна
и
навремена
информација која директно би ја користеле во буџетскиот
процес;
постојат некои заеднички цели за имплементирање на
концептот на буџетирање базирано на перформанси според
кои земјите можеме генерално да ги поделиме во три групи:
8



-

-

контрола на јавните расходи, подобра алокација и
ефикасност во трошењето; подобрување на перформансите
на јавниот сектор; и подобрување на отчетноста и
транспарентноста на политичарите и јавноста. Македонија
би можела да се пронајде во секоја од овие цели/групи на
земји.
Чекорите за насоките за дизајнирање на концептот буџет
базиран на перформанси и негово имплементирање се
детална разработени во делот каде што се анализира
применливоста на овој концепт во Р. Македонија.

Препораки
Имајќи ја предвид тековната ситуација во државата, најсоодветно
би било имплементирање на: од горе-надолу (top-down) пристапот;
посоодветна би била парцијална имплементација; градуалистичкиот
пристап исто така би бил посоодветен.
 Креирање на посебно тело кое ќе се грижи најпрвин за
дизајнирање на соодветен модалитет и имплементација на
концептот буџет базиран на перформанси кој ќе биде
најсоодветен за Р. Македонија;
 Парцијалната имплементација би значела избор и
воведување на буџетирање базирано на перформанси во
пилот буџетски корисници;
 Градуалистички пристап би значел фазно воведување на
буџетирање базирано на перформанси во пилот буџетските
корисници;
Кај сите буџетски корисници ќе важи:
 Воведување на програмско планирање на буџетот кај сите
буџетски корисници;
 Идентификација на инпут индикатори, аутпут (резултати)
индикатори кај сите буџетски корисници. Во прва фаза може
да се воведат едноставни индикатори како број на вработени
како инпут индикатори на пример и едноставни аутпут
индикатори (на пример број на корисници на соодветната
програма);
 Стратешките планови на сите буџетски корисници треба да
бидат достапни во електронска верзија и треба да содржат
временска рамка за исполнување;
 Во завршните сметки на буџетските корисници треба да се
објавува објаснување за разликите во предвидените и
реализираните расходи;
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Во завршните сметки на буџетските корисници треба да се
објаснуваат причините за разликите помеѓу оригиналните
проценки на аутпут индикаторите и конкретните резултати
за таа година, како и разликите помеѓу оригиналните
проценки на индикаторите на резултати и конкретните
резултати за таа година;
Сите буџетски корисници треба да објават евалуација на
постигнатите аутпути од програмите. Во тие евалуации треба
да се направи посебна анализа на промената на профилот и
бројот на корисниците на јавните услуги како и промената на
потребите на корисниците;
Резултатите од ревизијата на сопствените буџетски трошоци
по објавувањето на ревизорскиот извештај од страна на
Државниот Завод за Ревизија-ДЗР треба да бидат достапни
во електронска верзија;
Акциониот план за постапување по наодите од ДЗР треба да
биде достапен во електронска верзија;

Трошоци-бенефити анализа
1. ТРОШОЦИ





За оценка на трошоците во нашата трошоци-бенефити
анализа користиме Проценка на влијанието на регулативата
(Regulatory
Impact
Assessment
RIA)1.
Oваа
методологија е целосно усогласена со постојниот систем
за стратешко планирање во министерствата и постапките за
координација на политиките и донесување на одлуките во
Владата на Република Македонија;
Утврдени се трошоците за секоја од претходно разработените
активности и постапки по фазите на имплементација.
Начинот на нивната пресметка исто така е образложен;
При утврдување на трошоците земени се во предвид
трошоците за организирање на планираните активности
(средби, состаноци обуки итн.), пресметка на трошоците за
креирање нови тела/сектори/институции, пресметка на
трошоците за потрошеното време и ангажман на учесниците

1

Министерството за информатичко општество и администрација е министерство
корисник и министерство кое управува со овој процес. Види детално за
регулативата, подготвените извештаи и докумантите кои ја регулираат оваа
област: https://ener.gov.mk/default.aspx
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во имплементација на концептот, ќе биде вклучена на крај и
апроксимација за трошокот за сите вработени кои ќе бидат
дел од реформата;
Висината на трошоците е оценета со динамика илустрирана
на следната табела во денари и во евра.
Нето сегашната вредност на овие оценети трошоци за 50
години изнесува 99 милиони евра (8% дисконтна
стапка2).

Табела бр. 1

Прва
година

Втора
година

Трета
година

Четврта
година

Петта
година

Шеста
година

Период на
функциони
рање истиот
трошок се
задржува во
следните
години

296.302.864

389.518.322

389.518.322

2.469.511.265

2.469.511.265

2.469.511.265

11.565.072

4.857.424

6.385.546,26

6.385.546,26

40.483.791,23

40.483.791,23

40.483.791,23

189.591,34

2. БЕНЕФИТИ






За оценка на бенефитите ќе употребиме микроекономски
пристап на мерење на техничка ефикасност во производство
на бруто додадена вредност во македонскиот БДП со помош
на инпутите на буџетите на буџетските корисници и бројот
на вработени.
Значи, од една страна имаме буџетски корисници кои
користат јавни средства и кои треба да обезбедат социоекономски амбиент за економските агенти, а од друга страна
резултатот се мери во секторска бруто додадена вредност од
БДП.
Идејата во нашиот модел е дека буџетските корисници со
алокацијата на финансиски средства од буџетот на РМ и со

2

Според оценката на ЦЕА за дисконтна стапка за јавен сектор во Македонија.
Види:
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20s
hort%20version%20final.pdf.
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бројот на вработени обезбедуваат соодветна околина за
македонската социо-економија и општество да произведат
соодветна додадена вредност т.е. БДП. Некои буџетски
корисници се поефикасни и поефективни во својата работа и
со тоа произведуваат релативно повисока додадена вредност
од просекот, додека некои буџетски корисници се помалку
ефикасни и ефективни и произведуваат релативно пониска
додадена вредност од просекот.
Со оценка на просечната ефикасност во производство на 1
денар додадена вредност од БДП од алокацијата на 1 денар
кон буџетскиот корисник и исплата на 1 денар по вработен
ќе се добие квантифицирана бројка за тоа колку повеќе
додадена вредност би се добило во македонскиот БДП при
зголемена ефикасност на буџетските корисници до
ефикасност на оние буџетски корисници кои релативно се
оценети со оваа методологија како најефикасни во РМ.
Оваа повисока релативна ефикасност во работењето би
донела и пропорционално повисока додадена вредност
која повисока ефикасност ќе биде прокси за тоа за колку
би се зголемила додадената вредност доколку буџетските
корисници размислуваат во рамки на буџетирање по
перформанси.
Очекуваните бенефити од воведување на буџетирање по
перформанси со примена на оваа методологија е во рангот од
13%-40% на бруто додадена вредност од БДП. Ова се можни
бенефити во рангот од 850 милиони евра до 2,5 милијарди
евра.
Сепак, овие бенефити не може да се очекуваат веднаш да
резултираат. Претпоставуваме дека тие градуирано ќе се
случуваат во наредните 50 години по 2 процентни поени
годишно.
Нето сегашната вредност од бенефитите се очекува да
биде 4,2 милијарди евра во наредните 50 години (8%
дисконтна стапка3) при 13% подобрување на техничката
ефикасност.
Нето сегашната вредност од бенефитите се очекува да
биде 13 милијарди евра во наредните 50 години (8%

3

Според оценката на ЦЕА за дисконтна стапка за јавен сектор во Македонија.
Види:
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20s
hort%20version%20final.pdf.
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4

дисконтна стапка4) при 40% подобрување на техничката
ефикасност.
Бенефитите се повисоки од оценетите трошоци за истиот
период во нето сегашна вредност од 99 милиони евра.
Или, за секој денар кој ќе се вложи во оваа реформа се
очекуваат дополнителни околу 2.600 денари бруто
додадена вредност во македонскиот БДП доколку имаме
13% подобрување на техничката ефикасност или за секој
денар кој ќе се вложи во оваа реформа се очекуваат
дополнителни околу 8.000 денари бруто додадена
вредност во македонскиот БДП доколку имаме 40%
подобрување на техничката ефикасност.

Ibid.
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I. ВОВЕД
Едни од најчесто поставуваните прашања поврзани со јавниот
сектор и фискалната политика преставуваат прашањата за
големината на буџетот (јавниот сектор/државата) и многу
поважната димензија која се однесува на ефикасната алокација на
јавните средства, а во последно време и прашањата поврзани за
транспарентноста и отчетноста од јавната потрошувачка. Овие
прашања се од исклучителна важност за секој граѓанин, имајќи
предвид дека начинот на обезбедување на јавните приходи и
обезбедените јавни добра се директно поврзани со животот на секој
економски агент во државата. Оттука логички е да се постави
прашањето: Колку ефикасно се трошат средствата од буџетот и
дали постои некој начин за утврдување на ефикасноста во
реализирањето и менаџирањето на буџетските активности. Од
посебна важност понатаму за секоја буџетска активност преставува
утврдувањето на перформанси кои треба да се постигнат со цел
истата да биде реално оценета како повеќе/помалку успешна. Овој
процес не е така едноставен имајќи ги предвид: политичкиот
контекст, административниот капацитет, нивото на транспарентност
при утврдување на резултатите како и аутпутот/резултати од секоја
активност
(перформанси),
независна
ревизија
на
перформансите/резултатите, интегрирање на перформансите во
политичките одлуки итн.
Од причина што секој од овие чекори е придружен со бројни
проблеми и дилеми пристапивме кон изработка на физибилити
студија за организирање на процесот и имплементирање на
буџетирање базирано на перформанси, како еден од главните
предуслови за зголемена отчетност како и поефикасен и
потранспарентен буџетски процес во државата.
Сакаме да ви ги претставиме активностите (истражувања/студии)
кои беа реализирани и кои ги користиме како платформа за
изработка на оваа физибилити студија, а во рамките на овој ЕУ
проект:
-

Развивање на методологија за мониторинг на отчетноста
и транспарентноста на буџетските корисници, Мај, 2014
Извештај од мониторинг на транспарентноста и
отчетноста на буџетските корисници, Август, 2014
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-

-

Буџет базиран на перформанси – за подобар буџетски
процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста
со оценка на потребите, Септември, 2014
Отчетноста
и
транспарентноста
на
буџетските
корисници, Ноември, 2014
Работилница со вклучените интересни страни и конечно
Физибилити студија за буџет базиран на перформанси

Свесни сме дека ова е долготраен процес кој дури и во
најразвиените држави не е целосно завршен и се соочува со бројни
пречки, меѓутоа искрено се надеваме дека нашиот проект и
истражување ќе бидат ―иницијална каписла‖ која ќе ја активира,
поттикне и насочи оваа значајна категорија во натамошниот развој
на буџетскиот процес во нашата држава.
Понатаму користиме и делови од претходните истражувања и
студии кои беа изработени во рамките на овој проект.

1. Обем на студијата
Дефинирањето
на
структурата,
организирањето
и
имплементирањето на концептот на буџет базиран на перформанси
преставува извонредно комплексна и сложена работа, која бара
комбинација на повеќе методологии, податоци и познавања на
повеќе засегнати области, со цел нејзина адекватна изработка. Во
оваа насока се соочуваме со првиот предизвик – колку детално и
колку широко да одиме во изработката на физибилити студијата.
Имајќи предвид досега реализираните активности и нивните цели
(заклучоците и препораките кои истите ги извлекуваат), како и
генерално дефинираните структури кои ги имаат ваквите
истражувања, ние ќе се обидеме да дадеме една конкретна, директна
и јасна слика за процесот на организација и имплементација на
буџетирањето базирано на перформанси.
Оваа студија, треба да помогне да се дојде до одговори барем на
следните прашања:
 Зошто да го имплементираме концептот на буџет базиран
на перформанси?
 Како да ја организираме имплементацијата на овој
концепт?
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Кои институции/организации/економски агенти се
вклучени и засегнати од имплементацијата на новиот
концепт?
Кои се користите, а кои се трошоците поврзани со
имплементацијата на буџетот базиран на перформанси?
Колку време и ресурси се потребни за имплементација?
Кои се ризиците кои можат да влијаат на организацијата
и имплементацијата на буџетирањето базирано на
перформанси?
Кои ќе бидат пошироките ефекти врз макроекономската
околина од имплементацијата на концептот?

Во оваа насока се дефинирани и посебните делови во физибилити
студијата кои финално треба да дадат одговори на претходно
поставените прашања:
I. На почетокот во првите два дела ќе биде анализирано и
сублимирана состојбата поврзана со буџетирањето базирано на
перформанси во Македонија. Во оваа насока по краткото
елаборирање на карактеристиките на новиот концепт, ќе бидат
разгледани резултатите од мониторингот кои го спроведоа ЦЕА и
ИДСЦ, кој ги откри некои трендови и недостатоци во буџетскиот
процес на државата (кои се од исклучителна важност за
имплементирањето на новиот концепт). Во оваа насока ќе укажеме
на кој начин буџетот базиран на перформанси преставува природна
еволуција на буџетскиот процес во државата. На ова се надоврзува
следниот дел каде што прво, ќе дадеме кратка слика за искуствата и
лекциите кои се научени од имплементацијата на овој концепт во
други земји, второ ќе дадеме првичен генерален преглед на
чекорите кои треба да се преземат во имплементација на буџетот
базиран на перформанси во нашата држава со нејзините специфики
II. Третиот дел ќе биде трошоци-бенефити анализа која треба да ги
соочи трошоците директни и индиректни за имплементација на
буџетот базиран на перформанси, наспроти бенефитите кои истиот
ќе ги има за буџетските корисници, институциите, граѓаните,
регулаторните тела итн. Пред утврдувањето на трошоците и
користите ќе биде елабориран пристапот кој ќе се користи,
податоците кои ќе се користат во анализата, ќе биде утврдена
сегашната состојба во однос на областа предмет од интерес и ќе
биде дадена предлог состојба.
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III. Четвртиот дел преставува оценка на трошоците и бенефитите од
воведување на буџетирање базирано на перформанси. Направена е и
оценка на Интерната стапа на рентабилност-ИСР.

2. Зошто буџет базиран нa перформанси?
Овој дел го базираме на трите студии кои беа спроведени во
рамките на овој проект како и на наодите и научените лекции од
студиското патување во Финска каде остваривме средби со
претставници од Финските институции кои имплементираат
буџетирање базирано на перформанси во Македонија. Првата е за
мониторингот на транспарентноста и отчетноста, втората студија е
за самата транспарентност и отчетност, а третата е за оценка на
потребите од воведување на буџетирање базирано на перформанси.
Резултатите и заклучоците кои ја сублимираат состојбата која ги
поврзува буџетските активности со перформансите кои треба да ги
остварат во Р. Македонија, се базира на првиот мониторингот од
овој аспект кои го спроведоа ЦЕА и ИДСЦС во рамките на проектот
Enhancing transparency and accountability through performance
budgeting. Тоа беше прво истражување од ваков тип воопшто правен
во Македонија.
Прва студија. Истражување од мониторинг – наоди и препораки
Истражувањето опфати 60 буџетски корисници од вкупно 91 во
буџетот на Р. Македонија, или 66% од сите буџетски институции во
државата. Овие буџетски корисници располагаат/алоцираат околу
91% од вкупните расходи во буџетот на државата, или поточно ако
се земат последните три години – 90,3% во 2011 год., 91.3% во 2012
год. и 91,7% во 2013 год.5. Истите беа мониторирани и анализирани,
најпрвин преку нивните веб страни и документите кои ги
објавуваат, а вториот дел од мониторингот опфаќаше директно
интервју со лица одговорни за подготовката на буџетите во секоја
од институциите, со цел добивање одговор на поконкретни
прашања за процедурите за отчетност и транспарентност кои ги
применуваат (види пошироко Треновски, Дамјанов, 2014).

5

Учеството е пресметано врз база на расположливите податоци од завршните
сметки на Буџетот на Р. Македонија од 2009-2013 год.
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Деловите кои директно ги засегаат областите поврзани со
буџетирањето базирано на перформанси покажаа:
 Само 26,7% oд мониторираните институции одговориле дека ги
делат сите трошоци во буџетот по програмска класификација.
 Ниту една мониторирана институција не објавува буџет кои
содржи аутпут показатели (на крај во Анекс даваме исцрпна
табела на буџетски корисници и показатели кои ги користат во
Македонија), ниту пак истите се користени заедно со
показателите на резултати
 Во однос транспарентното објавување на информации/податоци
за стратешките планови, програмите за работа на институциите,
програмите во буџетот, јавните приходи и расходи, ситуацијата
во Македонија, согласно мониторингот кој го спроведовме,
можеме да ја сумираме во следново: Дури 96,7% од
институциите6 не ги објавуваат своите временски рамки за
донесување на стратешкиот план и програма за работа; дури 38,3%
од институциите не даваат објаснување за разликите помеѓу
предвидените и остварените износи на трошоци/приходи во
Завршната сметка; Во завршните сметки ниту една институција не
ги објаснува разликите помеѓу оригиналните проценки на аутпут
индикаторите и конкретниот исход за таа година;Само 5% од
институциите ги објавуваат резултатите од ревизијата на
сопствените буџетски трошоци; 76,7% не објавуваат полугодишен и
годишен извештај за реализацијата на програмите од буџетите за
последната фискална година;Само 30% од институциите го имаат
објавено својот стратешки план за тековниот период на
официјалната веб страна; само 21,7% од мониторираните
институции ја објавуваат својата програма за работа и ја
споделуваат со јавноста.

 Од интервјуираните службеници, 93,8% одговориле дека знаат
кои се стратешките приоритети на Владата на Р.Македонија.
само 65,6% одговориле дека стратешкиот план и стратешките
цели на вашата институција се донесуваат врз основа на
стратешките приоритети на Владата, дури 9,4% одговориле
негативно.
 За евалуација на буџетските предлози, само 25% од
институциите во државата користат пропишана методологија.
Од останатите, 56,3% делумно ја користат пропишаната
методологија, а дури 18,8% воопшто не ја користат. Додека само
21,9% од институциите користат пропишана методологија за
6

Овде и понатаму, се мисли само на институциите кои беа предмет на
мониторинг од страна на ЦЕА и ИДСЦС.
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евалуација на постигнатите аутпути од програмите, 37,5%
делумно и најголем процент од 40,6% не користат пропишана
методологија за евалуација.
Во Р. Македонија само 18,8% од институциите одговориле дека
вршат анализа на промената на потребите на корисниците на кои
се однесува програмата за работа на институцијата, доминантен
дел од 56,3% прават делумна анализа;
Само 28,1% од институциите одговориле дека не се соочуваат со
потешкотии при поврзувањето на планот на буџетот со целите
на стратешките планови, 3,1% истакнаа дека целите во
стратешкиот план не се доволно јасни.
Во Р. Македонија само 34,4% од институциите ги имаат
поврзано своите завршни сметки на буџетот со показателите на
аутпути и на резултати од соодветните програми, 18,8% од нив
ова го имаат направено делумно, а останатите 46,9% не ги имаат
поврзано;
Интересно е на крај од оваа анализа да погледнеме дали
институциите во Р. Македонија слушнале за буџет базиран на
перформанси и дали знаат што преставува тој концепт. 31,3% не
слушнале што е буџет базиран на перформанси. Околу 50%
слушнале но не знаат точно што тој претставува а само
18,8% знаат точно што е буџет базиран на перформанси.
Што значи само на 1/5 од институциите во Р. Македонија
вклучени во анализата им е јасно што преставува буџет
базиран на перформанси. Оние лица кои беа интервјуирани
и кои одговориле дека знаат што е буџет базиран на
перформанси, под буџет базиран на перформанси, сумирано
подразбираа: подготовка, програмирање и спроведување на
буџетот врз основа на критериуми, активности и програми
базирани врз основа на резултати кои се поврзани со
стратешките цели на организацијата.

Препораки од мониторингот
 Воведување на програмско планирање на буџетот кај сите
буџетски корисници
 Идентификација на инпут индикатори, аутпут и аутком
(резултати) индикатори кај сите буџетски корисници. Во прва
фаза може да се воведат едноставни индикатори како број на
вработени како инпут индикатори на пример и едноставни
аутпут индикатори (на пример број на корисници на соодветната
програма)
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 Стратешките планови на сите буџетски корисници мора да
бидат достапни во електронска верзија, да бидат достапни на
официјалните веб страници и мора да содржат временска рамка
за исполнување
 Во завршните сметки на буџетските корисници мора да се
објавува објаснување за разликите во предвидените и
реализираните расходи
 Во завршните сметки на буџетските корисници мора да се
објаснуваат причините за разликите помеѓу оригиналните
проценки на аутпут индикаторите и конкретните резултати за
таа година, како и разликите помеѓу оригиналните проценки на
индикаторите на резултати и конкретните резултати за таа
година
 Сите буџетски корисници мора да објават евалуација на
постигнатите аутпути од програмите. Во тие евалуации мора да
се направи посебна анализа на промената на профилот и бројот
на корисниците на јавните услуги како и промената на
потребите на корисниците и како програмите ќе одговорат на
таа динамика
 Резултатите од ревизијата на сопствените буџетски трошоци по
објавувањето на ревизорскиот извештај од страна на Државниот
Завод за Ревизија-ДЗР мора да бидат достапни во електронска
верзија на официјалните веб страници
 Акциониот план за постапување по наодите од ДЗР мора да биде
достапен во електронска верзија на официјалните веб страници
Второто истражување беше во врска со буџетската транспарентност
и отчетност и наодите ги презентираме овде.
Втора студија. Истражување буџетската транспарентност и
отчетност – наоди и препораки
 Предлог Буџетот да се доставува до законодавното тело барем 3
месеци пред почетокот на наредната фискална година и на тој
начин да се овозможи сеопфатна и инклузивна јавна дебата и
надзор од Собранието на Предлог Буџетот, односно начинот на
кој ќе се трошат граѓанските пари во следната година.
 Сите буџетски корисници на своите официјални веб страници да
ги објават своите предлог буџети изгласани буџет и ревизорски
извештаи. Нивното објавување е неопходно со цел јавноста да
има увид во тоа како и на што се проектирани нивните пари, и
исто така дали се трошеле на законски и наменски начин.

20

 Министерството за финансии треба почне со изработка на
Граѓански буџет со цел граѓаните и јавноста да можат развијат
разбирање за буџетот и неговото трошење. Препорачливо е
Министерството за финансии при изработка на Граѓански буџет
да се консултира со граѓански и меѓународни организации кои
имаат познавање за негова изработка.
 Министерството за финансии треба го коригира доцнењето во
донесување на Фискалната стратегија и истата да се изготвува
најдоцна до 31 мај во текот на годината
 Министерството за финансии во Фискалната стратегија на
Република Македонија треба да дава повеќе информации во
насока средствата кои Владата планира да ги распредели според
нејзините програми за делување.
 Треба да се разгледа подетално можноста за донесување на
Фискалната стратегија на Република Македонија во Собранието
на РМ.
 Неопходно е сите буџетските корисници да ги објавуваат своите
месечните извештаи со краток коментар, преглед на
извршувањето на буџетот во дадениот месец и компарација со
планираното трошење.
 Исто така, неопходно е Министерството за финансии да ја
исполни законската обврска за објавување на Полугодишниот
извештај, а истото да го следат и другите институции, и тој да
содржи подетално известување за извршувањето на Буџетот во
првото полугодие.
 Препорачливо е Владата и Министерството за финансии да
преземат иницијални активности да ја вклучат пошироката
јавност во консултации за буџетските приоритети.
 Се препорачува сите буџетски корисници, освен на веб
страницата www.otvorenipodatoci.gov.mk и на својата веб страница
буџетски извештаи, Буџетот, Завршната сметка, ревизорскиот
извештај и извештаите за извршување на буџет, како и другите
документи да ги објавуваат во форма на отворени податоци.
 Се препорачува Министерството за финансии да воведе
механизми преку кои граѓаните и други засегнати чинители ќе
можат да поднесуваат барање за ревизија на некоја институција.
Овие механизми може да бидат достапни преку поднесување на
петици и онлајн барања.
 Исто така, се препорачува Министерството за финансии да
започне со организација на отворен буџетски форум на годишно
и полугодишно ниво преку кој министерството ќе ја консултира
јавноста и засегнатите страни за буџетскиот процес.
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Трета студија – Препораки и наоди од истражувањето за
потребата од воведување на буџетирање базирано на
перформанси
 Буџетирањето базирано на перформанси најпрвин ќе има
значајно влијание на зајакнување и континуиран развој на
стратешките сектори при министерствата, кои ќе преставуваат
клучни места каде што се поставуваат стратешките
цели/индикатори, кои понатаму ќе се користат во буџетскиот
процес. Ова ќе води кон интегрирање и поврзување на сите
стратешки документи и целите/индикаторите во секој од нив, од
министерството до агенциите и до најмалите буџетски
корисници, што ќе овозможи вистинско интегрирање на
стратешкото планирање во фискалниот менаџмент и буџетскиот
процес.
 Буџетот базиран на перформанси ќе овозможи промена на
фокусот на фискалниот менаџмент од контрола на лимитите на
средствата на буџетските корисници, кон контрола на
перформансите и резултатите/перформанси кои се постигнуваат
со тие средства. Ова најдиректно значи поврзување на
буџетските средства со резултатите/перформанси кои со истите
се постигнуваат, притоа овозможувајќи оценување на
перформансите и работата на менаџерите со буџетските
средства.
 Податоците и информациите во форма на индикатори кои ќе
произлезат од процесот на буџетирањето базирано на
перформанси ќе овозможат континуирано спроведување на
целосни анализи на оценки на влијанија, анализа на ризици,
анализа на животен циклус на јавни расходи, подготовка на
сценарија поврзани со економско-фискалните варијабли итн. Во
таа насока и фискалната стратегија ќе стане во права смисла на
зборот водич кој ќе треба да се следи од буџетските корисници
во следите години (на среден рок) со цел постигнување на
планираните фискални цели.
 Буџетот базиран на перформанси ќе биде посебно важна
потпора и механизам за спроведување на развојниот дел од
буџетот каде што резултатите кои се очекуваат се големи и
многубројни, и истите ќе можат да се споредат со потрошените
буџетски средства. Ова ќе овозможи реално да се видат
резултатите од крупните активности на државата и ефикасноста
на политиките кои ги води во остварувањето на развојните цели.
Со ова ќе се обезбеди повратна спрега и поврзување на
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политиките/плановите на Владата, работата на јавниот
менаџмент и администрација, распределбата на буџетските
средства и резултатите од истите.
Во насока пак на фискална транспарентност која е од
исклучителна важност (едно од главните цели и на овој
комплексен проект), би можеле да посочиме дека неговата
имплементација во Р. Македонија во однос на буџетската
транспарентност и забелешките од ОБИ:
 ќе овозможи јавно презентирање и достапност на значајни
информации (податоци, образложенија на програми итн.) за
имплементирање на буџетската активност, кои до сега не
биле достапни (барем не јавно);
 ќе овозможи пристап до информации за резултатите од
буџетските активности (преку бројни индикатори за мерење
на перформансите) кои до сега не беа достапни;
 ќе се поттикне јавна (или научна) дебата за резултатите и
ефикасноста на определен буџет (програми, активности,
корисници), што најдиректно ќе влијае јавноста да биде
правилно информирана и да може да креира мислење за
определен буџет врз основа на релевантни податоци;
 ќе биде рамка во која ќе се креираат бројни индикатори
следејќи дефинирани стандарди, практики кои ќе го зголемат
сетот на релевантни информации кои се објавуваат за
буџетската активност;
 ќе овозможи јавноста многу полесно да ги мониторира
ефектите од буџетот и да креира слика и мислење за
фискалната позиција на креаторите на политиката;
 ќе овозможи ревизијата на буџетите да добие нова димензија
(посебно интересна за јавноста) која ќе ја опфаќа успешноста
и постигнатите резултати на определени сегменти во
буџетот;
 самиот фокус на резултатите во буџетот базиран на
перформанси, од една страна го зголемува интересот за
отчетност на фискалните власти и транспарентно
презентирање на широк опсег на информации, додека од
друга влијае на зголемување на интересот на јавноста за
вклучување во буџетскиот процес и интервенирање во
случаи кога определени програми се покажуваат како
неефикасни.
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II. БУЏЕТ БАЗИРАН НА ПЕРФОРМАНСИ
1. Дефинирање, причини за имплементирање и
модалитети
Буџетирањето базирано на перформанси е концепт кој ни
овозможува да обезбедиме информации/податоци кога и дали
програмите во буџетот, агенциите и другите институции кои
обезбедуваат јавни услуги ги извршуваат ефикасно и ефективно
обврските и работата која се бара од нив. Буџетот базиран на
перформанси има за цел да ја подобри ефикасноста и ефективноста
на јавните расходи преку поврзувањето на финансирањето на
организациите/институциите во јавниот сектор со резултатите кои
истите ги испорачуваат. Економските притисоци посебно во
последната декада и се почестите барања од граѓаните за
подобрување на перформансите во јавниот сектор беа едни од
главните причини за појавувањето на оваа нова доктрина
(буџетирањe врз основа на перформанси) која се залага за
конверзија од буџетски систем кој се фокусира на инпутите, кон
буџетски систем кој се фокусира на резултатите. Додека инпуториентираното (традиционално) буџетирање се фокусира на нивото
на финансирање, буџетот базиран на перформанси примарно се
фокусира на резултатите. Најголем недостаток на традиционалниот
(line-item budget) буџет е дека истиот не обезбедува информации
кои треба да бидат водич за креирање на политики или донесување
на одлуки. Дополнително на ова, традиционалниот систем може да
доведе до нерационална алокација на ресурси и неефикасност
бидејќи не му дава на менаџментот доволно флексибилност да се
соочи со променливото окружување и често вклучува ―use it or lose
it‖ ситуација на крајот од годината (Aristovnik and Sleljak, 2009).
Една од главните причини за имплементација на концептот на буџет
базиран на перформанси (наспроти традиционалниот концепт)
преставува можноста истиот да утврди дали навистина проектите и
активностите кои ги превземаат државните институции даваат
резултати и прават промени во животите на луѓето.
Не постои единствена стандардна дефиниција за буџетирањето
базирано на перформанси, ниту за типот на информацијата која
треба да биде дел од него, ниту за фазата во буџетскиот процес кога
овој концепт треба да се воведе. Постојат исто така и други бројни
отворени прашања, посебно оние поврзани со тоа кога и како
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информацијата за перформансите треба да биде искористена во
донесувањето на одлуки (OECD, 2008).
Не постои единствен модел на буџет базиран на перформанси. Дури
и кога земјите усвојуваат слични модели од овој концепт, тие
користат различни пристапи за негово имплементирање, имајќи ги
предвид нивните национални капацитети, култура и приоритети7.
Сепак, постојат три главни типови на буџетирање базирано на
перформанси (OECD, 2008):
 презентационо,
 перформанси-информација и
 директно буџетирање базирано на перформанси.

2.Дали овој концепт е применлив во Македонија? Чекори во дизајнирање и имплементирање на буџет
базиран на перформанси
Постојат истражувања кои сугерираат дека концептот на буџет
базиран на перформанси е несоодветен за голем број на земји,
посебно за земјите со ниско ниво на доход (види Robinson and Last,
2009). Овие истражувања укажуваат на тоа дека имплементирањето
на овој концепт треба да се направи само во земјите (посебно во
неразвиените и земјите во развој) кои што имаат здрави
макрофискални политики, каде што законите и процедурите даваат
гаранции дека буџетите се извршуваат како што е планирано, каде
што информационите системи можат да обезбедат навремени и
веродостојни информации за буџетите и каде што постои можност
за зголемување на капацитетите за пошироки анализи кои треба да
се реализираат во текот на имплементирањето и функционирањето
на овој концепт. Додека, од друга страна треба да се има предвид
дека земјите кои имаат сериозни проблеми во јавниот менаџмент и
во спроведувањето на фискалните политики и планови, тешко дека
би имале некои придобивки од имплементирањето на буџетот
базиран на перформанси.
Кога веќе се одлучуваме за застапување на имплементација во
практика на буџетирањето базирано на перформанси постојат
7

Пошироко за бенефитите од различните типови и критиките на сметка на
буџетирањето базирано на перформанси види во анализата на Треновски и
Ташевска (2014), каде се анализирани потребите од воведувањето на овој
концепт.
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генерално три области каде што мора да се направи избор (види
OECD, 2008):
 од горе-надолу (top-down) наспроти од долу-нагоре (bottomup) пристап;
 пристап на целосна наспроти парцијална имплементација;
 градуалистички промени наспроти ―big bang‖ пристап.
Во продолжение како основа на која понатаму ќе се фундираат
дополнителните анализи, користени податоци во физибилити
студијата, преставува генералната анализата на чекорите за
имплементацијата на буџетирањето базирано на перформанси во
светлина на македонското окружување. Во оваа насока само на
кратко ќе биде упатено на (пошироко види Треновски и Ташевска
2014)8:
Дизајнирање на буџетирањето базирано на перформанси–Кои
чекори да ги преземеме9?
 Најпрвин треба да се адаптира концептот на буџетирање
базирано на перформанси на тековната политичка и фискално–
економска состојба во државата (посоодветно би било на
политичката елита да и се понуди презентациониот тип на
буџетирање со имплементирање само на одделни буџетски
корисници итн.);
 Треба јасно да се дефинираат целите и очекуваните резултати од
предложените реформи и истите треба транспарентно да се
споделат со сите учесници во процесот;
 Анализа и елаборирање на постоечкиот буџетски системи и како
истиот наједноставно може да се поврзе и претопи во буџет
базиран на перформанси. (да се искористат постоечките врски
помеѓу целите,
плановите и активностите на одделните
буџетски корисници);
 Интегрирање на информациите за перформансите во буџетскиот
процес, меѓутоа во почетокот треба да се избегнува силна

8

Детална разработка на идните чекори кои треба да се превземат и кој пат да се
следи во иднина за имплементирањето на новиот концепт може да се види во
претходно спроведента анализа (која во дел служи како основа за оваа
физибилити студија) Треновски и Ташевска (2014), каде се анализирани
потребите од воведувањето на овој концепт.
9
Препораките кои произлегуваат од истражувањата и искуствата на земјите кои
веќе се во напредна фаза од имплементација на овој концепт, а секако имајќи го
предвид тековното фискално-економско окружување во Р. Македонија.
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поврзаност на резултатите за перформансите и алокацијата на
ресурсите10.;
При дизајнирање на реформите секогаш треба да се има во
предвид крајниот корисник;
Вклучување на сите интересни страни во процесот, што треба да
создаде состојба во која реформата на буџетскиот процес ќе ја
чувствуваат како своја реформа и истите активно ќе бидат
вклучени во истата;
Креирање на посебно тело кое ќе се грижи најпрвин за
дизајнирање на соодветен модалитет (и мониторинг) на
концептот буџет базиран на перформанси кој ќе биде
најсоодветен за Р. Македонија;
Развивање на различни типови на информации за
перформансите – развивање на различни видови на индикатори
(квалитативни, квантитативни, комбинирани);
Креирање на систем за независна проценка на информациите за
перформансите;
Развивање на поттици за мотивирање на државните службеници
и политичарите за промена во нивното однесување и разбирање
на буџетскиот процес;

Кој пат да го одбереме во имплементација на буџетирањето
базирано на перформанси?11:
 Имајќи ја предвид тековната ситуација во државата,
најсоодветно би било имплементирање на: од горе-надолу (topdown)
пристапот;
посоодветна
би
била
парцијална
имплементација; градуалистичкиот пристап исто така би бил
посоодветен.
o Креирање на посебно тело кое ќе се грижи најпрвин
за дизајнирање на соодветен модалитет и
имплементација на концептот буџет базиран на

10

Од друга страна потребно е определен временски период за дизајнирање на
соодветни индикатори за мерење на перформансите кои би ја прикажале реалната
состојба, додека избрзаното поврзување на ресурсите со аутпутите може да доведе
до искривување на реалноста и нарушување на односите помеѓу учесниците.
11
Базирано на OECD истражувањата и искуствата на земјите ќе селектираме
клучни точки кои можат значајно да помогнат во имплементирањето на буџет
базиран на перформанси . Пошироко за OECD истражувањата и искуствата на
земјите види ―Programme Budgeting in OECD Countries‖, достапно на:
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606‐1201883571938/Progr
ammeBudgeting_OECD.pdf
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перформанси кој ќе биде најсоодветен за Р.
Македонија
o Парцијалната имплементација би значела избор и
воведување на буџетирање базирано на перформанси
во пилот буџетски корисници
o Градуалистички пристап би значел фазно воведување
на буџетирање базирано на перформанси во пилот
буџетските корисници








Обезбедувањето на поддршка од политичките лидери и
администрацијата е од клучно значење за имплементирање на
оваа реформа;
Континуиран развој на капацитетите на министерството за
финансии
и
другите
министерства
за
поефикасна
имплементација и понатамошно унапредување на буџетирањето
базирано на перформанси.
Поставување на прецизни и конкретни цели (ова подразбира
добро познавање на програмите во буџетот) и постојано мерење
и мониторирање на прогресот кон нивно остварување.
Воспоставување на информационен систем и систем за
комуникација
и
соработка
(консултации)
помеѓу
организациите/институциите;
Постојано адаптирање на пристапите кои се користат во
имплементирање на реформите со цел што подобро реформата
да се прилагоди на условите и окружувањето кое се менува;
Треба да се има систем кој ќе ги мотивира државните
службеници и политичарите да го менуваат своето однесување.

III. ТРОШОЦИ - БЕНЕФИТ АНАЛИЗА
1. Пристап и податоци
Податоците за реализирање на ова истражување/физибилити
студија ќе бидат обезбедени од повеќе извори:
- Предлог буџетот на Р. Македонија за 2015 година.
- Законот за Буџетите, пречистен текст (Службен весник на
Република Македонија бр.64/05, 04/08, 103/08,156/09, 95/10,
180/11 и 171/12)
- Буџетските документи – Фискалната стратегија на
Република Македонија 2014-2016 и Стратешкиот план на
Министерството за финансии 2014-2016.
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-

-
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Расположливи социо-економски статистики за Р.
Македонија од трите институции кои продуцираат вакви
податоци – НБРМ, Министерството за финансии и
Државниот завод за статистика.
Податоци од Државниот завод за ревизија (објавени
ревизорски извештаи и други документи)
Податоци и информации од меѓународни истражувања и
анализи
(често
реализирани
од
меѓународните
институции ОЕЦД и ММФ, како и академски/научни
истражувања) во насока на веќе анализирани и потврдени
шеми/структури на варијабли/индикатори, проценети
вредности итн.
Податоци и информации од искуства на земји кои веќе го
имплементирале концептот на буџетирање базирано на
перформанси, или се во процес на негово имплементирање.
Историски податоци (најчесто користени) за трошоци
поврзани со организирање активности поврзани со
реализирање на концептот буџет базиран на перформанси
(организирање состаноци, обуки, работни групи, ангажирање
експерти итн.)
Сопствени процени за определени позиции за кои не
можеме да најдеме соодветни податоци на кои би се
повикале, како и процени поврзани со индиректни трошоци
и бенефити кои често може се изразуваат квалитативно и
нивната квантификација е специфичен процес.

2. Сегашна состојба
Во Р. Македонија имаме специфична состојба и окружување со
посебни карактеристики кои ќе имаат значајно/пресудно влијание
во донесувањето одлуки за дизајнирање на пристапот и
имплементирање на буџетирањето базирано на перформанси. Тоа
што дури ½ од институциите во Македонија не знаат што точно
преставува буџетот базиран на перформанси не е толку голема
пречка кaко што е тоа дека: ниту една институција (според
претходно спроведеното истражување од ЦЕА и ИДСЦ) не објавува
буџет кој содржи аутпут показатели, ниту пак истите се користени
заедно со показателите на резултати; само 26,7% oд
мониторираните институции ги делат сите трошоци во буџетот по
програмска класификација; во завршните сметки ниту една
институција не ги објаснува разликите помеѓу оригиналните
проценки на аутпут индикаторите и конкретниот исход; 70% од
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институциите не го објавуваат стратешкиот план; само 21,9% од
институциите користат пропишана методологија за евалуација на
постигнатите аутпути од програмите; само 18,8% од институциите
вршат анализа на промената на потребите на корисниците на кои се
однесува програмата за работа на институцијата; 38,7% од
институциите не објавуваат никакво објаснување за разликата во
предвидените и реализираните расходи; дури 2/3 од институциите
се соочуваат со потешкотии при поврзувањето на планот на буџетот
со целите на стратешките планови.
Необјавувањето на стратешките планови на институциите во
државата, нивното неповрзување со буџетите, непостоењето скоро
никаква методологија за оценка на перформансите, непостоењето на
аутпут индикатори во скоро ниту една институција, непостоењето
на aнализа за разликите во алоцираните ресурси и остварените
резултати, вклучувајќи ја тука и политичката ригидност во државата
кога се зборува за буџетски реформи/промени, најавуваат сериозен
предизвик и бројни фронтови каде ќе треба да се добијат битките за
имплементирање на буџетот базиран на перформанси12.
Покрај претходно наведеното, во продолжение накратко ќе се
осврнеме на сегашната состојба – ќе ги наведеме законските
акти/останатите документи, и ќе ги елаборираме буџетските
корисници и нивните карактеристики, структура и предвидени
аутпут индикатори кои ќе бидат од исклучителна важност за
отпочнување и имплементација на буџетирањето базирано на
перформанси.
Закони акти/документи (кои претставуваат основа која
понатаму ќе треба да се надградува во насока на буџетирањето
базирано на перформанси):
 ЗАКОН ЗА БУЏЕТИТЕ, пречистен текст, (Службен
весник на Република Македонија бр.64/05, 04/08,
103/08,156/09, 95/10, 180/11 и 171/12)13
 ЗАКОН ЗА ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА - донесен од
Собранието на Република Македонија, со Указ за
12

За резулататите и заклучоците поврзани со овој сегмент подетално види во
делот - Зошто буџетот базиран не перформанси – потребна е нова структура и
динамика на македонскиот буџетски процес
13
Достапно на:
http://www.finance.gov.mk/files/u6/_________________________________________
____5.pdf
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прогласување на Законот за државна ревизија бр. 07-2001/1
од 06 мај 2010 година, и објавен во Службен весник на РМ,
бр. 66 од 13.05.2010 година14. Правилник за начинот на
вршење на државната ревизија (Службен весник на Р.
Македонија 66/10 и 145/10) - се пропишува начинот на
вршење на државната ревизија (планирањето, извршувањето
и известувањето за извршената ревизија15). Како и
извештаите кои ќе треба да ги креира и објавува Државниот
завод за ревизија.
 Деловник на Собранието на Република Македонија
(Службен весник на Р. Македонија 91/2008).
 Фискалната стратегија на Република Македонија 2014201616 и
 Стратешкиот план на Министерството за финансии 2014201617
Анализата на постоечката состојба на сите буџетски корисници и
нивните аутпут индикатори (наведени во Буџетот за 2015 год.) кои
се најважниот дел и основа на која треба да се надградува и
имплементира буџетот базиран на перформанси покажа (Види во
анекс целосен преглед на Буџетски корисници (индикатори и
аутпут индикатори, број на вработени и надоместоци за плати
и придонеси) - Буџет на Р. Македонија за 2015 год):
- Дури 50 од вкупно 92 буџетски корисници (плус Фондот за
здравствен осигурување, Фондот за ПИОМ и Агенцијата за
вработување), што преставува 54% од вкупниот број на
буџетски корисници, немаат наведено аутпут индикатори во
Буџетот за 2015 год. (а иста, и полоша е состојбата и во
буџетите од претходните години);
- Голем број од буџетски корисници кои вработуваат
доминантен дел од вработените во јавната администрација
(во Буџетот за 2015 год.) и апсорбираат значаен дел од
буџетските средства, воопшто немаат поставено аутпут
индикатори: Министерството за финансии, Министерството
14

Види: http://www.dzr.gov.mk/Uploads/NOV_Zakon_dzavna_revizija.pdf
Види:
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/Pravilnik%20za%20nacinot%20na%20vrsenje%20na
%20drzavnata%20revizija.pdf
16
Види детално: http://www.finance.gov.mk/files/u6/FS_septemvri-20142016_za_sobranie.pdf
17
Види: http://www.finance.gov.mk/files/u1/2016_na_MF_doc_Konecen_za_na_web_15_01_2014.pdf
15
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за внатрешни работи, Министерството за надворешни
работи, Министерството за правда, Министерство за
образование и наука, Агенција за странски инвестиции и
промоција на извозот, Министерство за животна средина
итн.
Аутпут индикаторите кои треба да ги мерат перформансите
на буџетските корисници (кај остатокот од 42 буџетски
корисници) се оскудни и недоволни (најчесто е наведен
само еден аутпут индикатор) и не можат да ги утврдат
перформансите, успешноста
и исполнувањето на
предвидените цели на истите. Најчесто се сретнуваат
индикатори колку постапки, извештаи, проекти, или дозволи
да се издадат/почнат, меѓутоа во аутпут индикаторите нема
дел кој се однесува колку од истите успешно се завршени. На
пр:
 Аутпут индикатор на Агенцијата за вработување е
наведен ―Број на невработени на кои им се
обезбедуваат парични надоместоци по основ на
невработеност: 14.318‖ Меѓутоа дали овој индикатор ја
отсликува целта и аутпутот кој треба да го продуцира
оваа агенција?
 Аутпут индикатор на Министерство за информатичко
општество и администрација преставува―Број на
институции вклучени во проектот интероперабилност:
21‖. Дали ова министерство спроведува само е еден
проект и тоа е неговиот единствен аутпут, кој треба да
ги отслика неговите перформанси? И уште повеќе
дискутабилно е дали ова е навистина аутпут или е
инпут индикатор?
 Аутпут индикатор на Министерството за економија
преставува‖ Број на усвоени стандарди: 1.500, Број на
пријави за акредитација: 180 Број на претпријатија и
лица вклучени во програмата за ваучерско советување:
50‖.
 Аутпут индикатор на Министерството за одбрана
преставуваат единствено мировните мисии во странство
―Број на лица на служба во странство како
претставници на МО: 31 Број на лица од АРМ кои
учествуваат во мировни мисии: 82‖. Дали ова е
навистина аутпут или е инпут индикатор?
 Аутпут индикатор на Државниот завод за ревизија
преставува ―Број на извршени ревизии: 80‖. Дали
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единствено бројот за извржени ревизии укажува на
нивниот квалитет, на бројот на корекции и исправки
кои се направени на база на овие ревизии итн.
Имајќи предвид дека буџетирањето базирано на перформанси треба
да биде фундирано на програмска класификација на буџетот, од
исклучителна важност е да се погледне начинот на кој во буџетот се
третираат програмите на владата кои не преставуваат целосна
програмска класификација на Буџетот, меѓутоа ги преставуваат
директно приоритетите на Владата. За таа цел во Анекс на студијата
претставени се во табела Владините програми и направен е обид да
се извлече делот (направен е извадок во форма на наративното
објаснување бидејќи не постојат конкретни индикатори за мереше
на перформансите и успешноста) кој е даден за нивните цели и
аутпути. (Види анекс – Владини програми).
Што преставуваат владините програми: “Владините програми
и потпрограми ги рефлектираат активностите на Владата на
Република Македонија кои се преземаат за реализација на
стратешките приоритети. Овие приоритети се дефинирани и
содржани во повеќе документи на Владата на Република
Македонија. Средствата за финансирање на владините програми се
обезбедуваат од буџетски средства, од донации и од заеми од
меѓународни финансиски институции. Утврдените владини
програми се усогласуваат со редовните активности на одделните
министерства со давање на приоритет за нивното финансирање.
Планираните средства утврдени во Буџетот за 2015 година,
обезбедуваат имплементација на овие програми, континуитет во
реализацијата, како и следење на успешноста во исполнувањето на
стратешките приоритети.‖ (цитирано од: Предлог Буџет на Р.
Македонија за 2015 год.).
Што можеме да заклучиме во однос на мерењето на перформансите
и успешноста на Владините програми и потпрограми кои ги
рефлектираат активностите на Владата на Република Македонија и
кои се преземаат за реализација на стратешките приоритети на
Владата во Буџетот на Р. Македонија за 2015 година:
- Даден е краток опис на програмата, целите и во еден дел
активностите кои ги содржат истите. Пр:
 Опис на програмата за Регионален развој –―Целта на оваа
програма е промовирање на рамномерен регионален
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развој на државата и намалување на диспаритетите во
степенот на развиеност меѓу планските региони.‖
 Опис на програмата за Унапредување на животната
средина – ―Оваа програма опфаќа реализација на проекти
од областа на заштитата и унапредувањето на животната
средина,
одржливиот
развој,
валоризација
и
ревалоризација на природните вредности и слично.‖.
 Опис на програмата за Инвестиции во образование ―Во
текот на 2015 година во рамките на оваа програма ќе се
врши финансирање на значајни активности во оваа
дејност: изградба и реконструкција на основни и средни
училишта, изградба на училишни спортски сали,
реконструкција на ученички и студентски домови. Целта
на оваа програма е подобрување на условите во
училиштата, ученичките и студентските домови што е од
клучно значење за подобрување на квалитетот на
образованието‖.
-

Не
постојат
индикатори
кои
би
го
мереле
аутпут/перформансите во остварувањето на целите на
програмите на владата. Единствено постојат наративни
објаснувања што би требало да остварат владините програми
во дадената област. На пр:

Б. МЕРКИ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА
СИРОМАШТИЈАТА

В. УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ОДБРАНАТА И
БЕЗБЕДНОСТА

Г. ЈАКНЕЊЕ НА
ВЛАДЕЕЊЕ НА
ПРАВОТО

Оваа програма ги опфаќа активностите кои се
однесуваат
на
зголемување на вработувањето преку реализација
на оперативниот план за активни мерки за
вработување, со опфат на различни целни групи
кои потешко можат да се вклучат на пазарот на
трудот, а се во функција на намалувањето на
сиромаштијата.
Целта на оваа програма е унапредување на
одбранбените
и
безбедносните
активности
на
Република
Македонија и поттикнување на Министерството за
одбрана како носител на овие активности да
продолжи со интензивирање на процесот за влез во
НАТО.
Целта на оваа програма е реализирање на
антикорупциските
иницијативи на Владата, продлабочување на
соработката со меѓународниот кривичен суд, борба
против организираниот криминал и продолжување
со реформата на судството.
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Од исклучителна важност е во поглед на владините програми кои во
суштина треба да ги преставуваат приоритетите на Владата, да
бидат вградени индикатори кои би го мереле нивниот аутпут и
перформанси. Ова е неопходно со цел континуирано да се следи
оправданоста на средствата кои се алоцираат за овие програми, како
и оправданоста на самата структура и начинот на реализирањето на
активностите во однос на програмите.

3. Ефикасност и ефективност
Друга хроничен недостаток кој е неизбежно да се напомене во оваа
студија преставува потребата на институциите во Македонија да
почнат да прават евалуација на резултатите од политиките кои ги
спроведуваат и за кои трошат јавни средства. Како во Македонија се
прави ревизија и проверка на јавниот сектор?
На почетокот само кратко би посочиле на деловите од законската
легислатива поврзани со државната ревизија кои го детерминираат
вршењето на државната ревизија. Ова е важно бидејќи потребно е
да се прави вреднување на мерките/активностите/програмите во
смисла на тоа дека треба да се дефинира што се сака да се постигне,
а потоа да се вреднува монетарната вредност на тие
мерки/активности/програми т.е. сакаме да имаме ефикасност и
ефективност во исто време. На тој начин ќе ја избегнеме заблудата
за исполнување на мерки/активности/програми на најевтин начин
туку
ќе
бараме
начини
за
исполнување
на
мерки/активности/програми на најдобар (ефикасен и ефективен)
начин:
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ВРШЕЊЕ НА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА
(Закон за државна ревизија -бр. 07-2001/1 од 06 мај 2010 година, и објавен во Службен
весник на РМ, бр. 66 од 13.05.2010 година )
Член 18
(1) Државната ревизија се врши согласно со ревизорски стандарди на Меѓународната
организација на врховните ревизорски институции (ИНТОСАИ) и правилата утврдени со
Кодексот на етика на ИНТОСАИ, кои ги објавува министерот за финансии во "Службен
весник на Република Македонија". (2) Државниот завод за ревизија врши ревизија на
регуларност и ревизија на успешност.
Член 19
Државната ревизија, во смисла на овој закон, опфаќа:
1) испитување на документите, исправите и извештаите, сметководствените и
финансиските постапки, електронските податоци и информационите системи и други
евиденции од аспект на тоа дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја
искажуваат финансиската состојба и резултатот на финансиските активности во согласност
со прифатените сметководствени начела и сметководствени стандарди;
2) испитување и оцена на извештаите на извршената интерна контрола и јавна внатрешна
финансиска контрола, испитување и оцена на системот на финансиски менаџмент и
контрола;
3) испитување на финансиските трансакции кои претставуваат јавни приходи и јавни
расходи во смисла на законско и наменско користење на средства;
4) давање оцена за користење на средствата од аспект на постигнатата економичност,
ефикасност и ефективност и
5) давање оцена за преземените мерки од страна на субјектите предмет на ревизија, во
врска со утврдените состојби и дадените препораки содржани во конечниот ревизорски
извештај.
Член 22
(1) Државната ревизија се врши на Собранието на Република Македонија,Претседателот на
Република Македонија, Буџетот на Република Македонија и буџетите на општините,
буџетските корисници, единките корисници, јавните претпријатија, трговските друштва во
кои државата е доминантен акционер, агенциите и другите институции основани со закон,
другите институции финансирани со јавни средства, Народната банка на Република
Македонија, политичките партии финансирани со средства од Буџетот, на корисници на
средства од Европската унија (освен на системот за имплементација, раководење и
контрола на инструментот за претпристапна помош во Република Македонија) и на
корисници на средства од други меѓународни институции (во натамошниот текст: субјект
на ревизија).
(2) Државната ревизија по потреба се врши и кај субјекти кои не се опфатени со ставот на
овој член, а кои се поврзани со субјектите предмет на ревизија, имаат економски,
финансиски или друг вид интерес и кои користат средства кои претставуваат јавни
расходи.
Член 23
Државната ревизија задолжително еднаш годишно се врши на Буџетот на Република
Македонија и на буџетите на фондовите, а на другите субјекти на ревизија од членот 22 на
овој закон се врши во рокови утврдени со годишната програма за работа на Државниот
завод за ревизија.
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Во законската легислатива изричито е нагласено дека ДЗР врши
ревизија на регуларност и ревизија на успешност.
Главната ревизија која се врши на Основниот буџет на Р.
Македонија (како и на другите буџетски корисници наведени во
законот) е ревизија на регуларноста. Поточно ако го елаборираме
делот од Ревизорскиот извештај на ДЗР на Основниот буџет за 2013
год. каде што е дефиниран делокругот на ревизијата истиот
опфаќа18:
- Постапката на подготовка, донесување и управување на
Буџетот да биде согласно законската регулатива;
- Институциите кои имаат надлежности за планирање и
прибирање на јавните приходи да имаат воспоставено
евиденција и контрола на нивната реализација, да имаат
комплетна и веродостојана документација и да имаат
воспоставено процедури за меѓусебна размена на податоци
за пресметани/очекувани, наплатени/ненаплатени приходи со
цел обезбедување навременост/точности и целосност во
планирање и реализирање на приходите;
- Контролните постапки да функционираат ефикасно и
правилно во спречување/откривање на грешки во процесот
на функционирање на трезорската сметка и евиденција.
Јасно се гледа дека ревизијата на основниот буџет е доминантно
фокусирана на почитувањето на регулативата во буџетскиот процес,
фокусирана е доминантно на страната на буџетските приходи
(инпутите) додека аутпутите/целите/перформансите не се ни
спомнуваат во делокругот на ревизијата.
Со цел да видиме како изгледаат забелешките и заклучоците од
Ревизорските извештаи на ДЗР во продолжение ќе бидат преставени
кратки извадоци од ревизорските извештаи спроведени на:
Основниот Буџет на Р. Македонија за 2013 год, Министерството за
земјоделство шумарствo и водостопанство во 2010 год. и
Агенцијата за вработување на Р. Македонија во 2013 год.. Во
самиот заклучок од ревизијата на Основниот Буџет на Р.
Македонија за 2013 год, е наведено мислење со резерва за процесот
на планирањето на Буџетот и неговото усогласување со
стратешките приоритети на буџетските корисници.
18

Види Извештај од ДЗР на Основиот буџет на Р. М за 2013 (стр.4-5):
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_Osnoven_budzet_Republika_Makedonija_2014.pdf
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Извадок од конечниот извештај од овластениот државен ревизор, од
спроведената ревизија на Основниот Буџет на Р. Македонија за 2013
год.19

Извадок од конечниот извештај од овластениот државен ревизор, од
спроведената ревизија на Министерството за земјоделство
шумарствo и водостопанство во 2010 год.20

1919

Види:
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_Osnoven_budzet_Republika_Makedonija_2014.pd
f
20
Види: http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_2010_MZVS_Budzet_631.pdf
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Извадок од конечниот извештај од овластениот државен ревизор, од
спроведената ревизија на Агенцијата за вработување на Р.
Македонија во 2013 год.21

Областа која ја анализираме во однос на исполнувањето на
перформансите и целите, во насока на претходно спомнатото
директно не наведува на утврдување што точно за ДЗР и буџетските
корисници преставува – Ревизијата на успешност, дали навистина
постои некоја ревизија која утврдува колку од целите и
предвидените активности се успешно реализирани. Ова посебни
имајќи предвид дека во законската легислатива е наведено дека
Државната ревизија треба да опфати: давање оцена за користење
на средствата од аспект на постигнатата економичност,
ефикасност и ефективност.
Утврденото од анализата во продолжение само генерално би го
споредиле со спроведените ревизии на успешност во 2014 год. Што
можеме да утврдиме (Подолу со цел да ја доловиме реалната
ситуација имаме Извадок од Ревизијата на успешност на
Министерството за економија во 2014 год.):
- Ревизијата за успешност е спроведена кај дел од буџетските
корисници во државата;
- Називoт на Ревизијата за успешност гласи: ―ЕФИКАСНОСТ И
ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ
И КОНТРОЛА И ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА КАЈ …….‖
-

Самиот назив кој е наведен укажува на лимитите и
ограничувањата кои оваа Ревизија на успешност ги има,
односно истата се фокусира само на техничките аспекти
поврзани со финансиското управување, контролата и
внатрешната ревизија;

21

Види:
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/3_Agencija_za_vrabotuvanje_sledenje_preporaki.pd
f
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-

-

Фокусот на ревизорски извештаи за успешност (како што се
гледа од извадокот) е насочен кон ревизија на успешноста на
инфраструктурата
од
законски, подзаконски
акти,
процедури, стандарди, практики во финансиското работење,
управување, контрола и внатрешна ревизија.
Во извештаите од ревизијата за успешноста недостасува
клучен дел кој би го надополнилo буџетирањето базирано на
перформанси,
а
тоа
преставува
ревизија
на
ефикасноста/ефективноста во однос на исполнувањето на
поставените/планираните перформанси/цели и оценка на
вредноста за пари за даночните обврзници. Само во случај
кога се анализираат поставените перформанси и цели Вие сте
во можност да утврдите дали нешто се постигнати целосно
утврдените резултати (доколку такви резултати воопшто
биле предетерминирани во фаза на планирање на буџетот);

Извадок од заклучокот на конечниот извештај од овластениот
државен ревизор (Ревизијата на успешност), од спроведената
ревизија на Министерството за економија во 2014 год.22

22

Види:
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/8_1_RU_Ministerstvo_ekonomija_REZIME_2014.pdf
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4. Предлог за реформи
Предлог состојбата е еден од најважните сегменти на оваа студија
кој треба да ја елаборира состојбата која очекуваме да ја достигнеме
со имплементирањето на концептот буџет базиран на перформанси,
како и разработка на начините и чекорите за успешно реализирање
на планираната реформа. Во оваа насока во овој дел би се
фокусирале најнапред на целите кои сакаме да ги постигнеме со
реформата (имплементирањето на новиот концепт на буџетирање),
а потоа детално ќе го разработиме планот за имплементација на
истата.
Цели кои се настојува да се постигнат со имплементирањето на
буџетот базиран на перформанси во Р. Македонија23:
 Воведување поголема точност, прецизност и извесност во
буџетскиот процес;
 Зголемување на поврзаноста помеѓу буџетскиот процес и
националните иницијативи за раст и развој, преку подобра
алокација на ресурсите;
 Зголемување на фискалната дисциплина и агрегатната
контрола помеѓу сите страни вклучени во буџетскиот процес
(агенциите,
министерствата,
регулаторните
тела,
секторите/департманите итн.);
 Подобрување на фокусот на политиките и приоритизација во
алокација на ресурсите, програмското планирање и
менаџментот, бидејќи понудите за ресурсите и нивната
алокација мора да бидат оправдани според националните и
секторските стратегии;
 Зголемување на ефикасноста во дијагнозата и третманот на
случаите кога имаме потфрлања во остварувањето на
перформансите,
како
резултат
на
систематичниот
мониторинг и евалуација на резултатите;
 Зголемување на културата и свесноста за мерењето на
перформансите и бенефитите од истото, помеѓу сите страни
вклучени во процесот;

23

Детална разработка на очекуваните цели од имплементирањето на буџетот
базиран на перформанси во голем број земји во развој и развиени земји, види
Schwarz and Dorotinsky (2005).
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 Значајна помош и поддршка на креаторите на политиките на
сите нивоа во донесување на одлуки кои се фундирани на
опсежни и прецизни информации;
 Намалување на случаите кога има потреба од дополнување
(ребаланси) на буџетите и ad-hoc иницијативи за буџетски
расходи, како и унапредување на стратешкото планирање;
 Промовирање на силна мотивација помеѓу менаџмент
структурата во јавниот сектор и администрацијата која
обезбедува јавни услуги, како резултат на заедничките
консултации за поставување на таргетите, јасна
комуникација за целите и таргетитее кои треба да се остварат
и начините како да се нарави тоа, како и обврската за
пријавување на резултатите.

4.1. Предлог чекори за воведување на буџет базиран на
перформанси24


Подготовка на платформа и зајакнување на институционалниот
капацитет
 Креирање на пристап/студија за имплементација кој
соодветствува со институционалната структура во државата
(почетна точка преставува нашата физибилити студија) . Во
нашата студија препораките одат во насока на
имплементирање на пристапот од горе-надолу (top-down),
подобра
е
парцијална
имплементација,
градуалистичките
промени
и
во
почетокот
презентациониот тип на буџетирање базирано на
перформанси;
 Обезбедувањето на поддршка од политичките лидери
(како и од граѓаните и администрацијата) е од клучно
значење за имплементирање на оваа реформа. За истата да се
реализира политичката елита треба да се убеди и истата да
верува дека имплементацијата на овој концепт е во нејзина
полза и полза на граѓаните што ќе преставува голем
24

Генералната структурата (5-те области) кои треба да се превземат за
воведувањето на буџетот базиран на перформанси во Р. Македонија генерално ги
следат областите (иако тие предлагаат 6 области) кои Шварц и Доротински
(Schwarz and Dorotinsky, Public Expenditure Working Group Implementation PRMPS World Bank, May 2005), додека конкретните чекори кои се наведени се
дизајнирани од авторите имајќи ја предвид тековната фискално-економско
окрушување во државата.
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предизвик. За оваа активност најнапред треба да се
организираат средби/состаноци со политичките партии на
кои ќе им се презентира новиот концепт, придобивките од
истиот и планот за имплементација. Можно е и
организирање на работилници и тркалезни маси каде што ќе
се одговара на прашањата од политичките елити
(организирање на посебни тркалезни маси за граѓаните) и ќе
се слушнат нивните мислења;
 Јасно дефинирање на целите и очекуваните резултати од
предложените реформи и истите транспарентно да се
споделат со сите учесници во процесот – креаторите на
политиките, министерствата, агенциите, секторите итн. Со
цел сите да ги познаваат задачите и активностите кои ќе
треба да ги спроведуваат. Во оваа насока треба да се
организираат континуирани работни групи, обуки за
интересните страни, како и дизајнирање на посебен портал
каде што ќе можат да се споделуваат конкретните
информации, прирачници и ќе се собираат идеи и мислења
поврзани со имплементација на новиот концепт.
 Вклучување на сите интересни страни во процесот, што
треба да создаде состојба во која реформата на буџетскиот
процес ќе ја чувствуваат како своја реформа и истите
активно ќе бидат вклучени во истата (посебно во делот во кој
се дефинираат индикаторите)– со свои предлози, со учество
во тела за дизајнирање и имплементирање, состаноци за
одлучување, директно имплементирање. За ова може да се
искористи и претходно дизајнираниот портал каде што ќе
биде слушнато и земено во предвид секое мислење и идеја
која се однесува на платформата за имплементација;
 Да се предложи еден централизиран организатор ‖лидер‖ кој
би го водел целиот процес. Во најголемиот број на земји кои
го имплементирале овој концепт се покажало дека најдобро
решение за централизиран организатор/лидер преставува
Министерството
за
Финансии.
Во
оваа
насока
Министерството за финансии ќе ги води (ќе биде лидер)
активностите поврзани со имплементацијата на новиот
концепт;
 Креирање на посебно тело (во рамките на Министерството
за финансии) кое ќе биде вклучено во дефинирањето и
прецизирањето на модалитет на концептот буџет базиран
на перформанси кој ќе биде најсоодветен за Р. Македонија,
а потоа следење/мониторирање на процесот на
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имплементирање и предлагање на конкретни предлози за
промени во истиот (промена во закони, во процедури,
спроведување пилот проекти, организирање на обуки за
директните имплементатори итн.) кои ќе овозможат
отстранување на недостатоците кои можат да се појават во
имплементирањето на избраниот концепт. Ова тело во
првата година би организирало координативни средби
најмалку два пати месечно. Истото би било составено од
претставници
од
сите
вклучени
единици
во
имплементирање на новиот концепт, а ќе биде
координирано од Министерството за финансии;
Целосна проценка на институционалните капацитети со
кои располагаме. Министерството за финансии и
посебното тело кое ќе биде креирано треба да спроведе
севкупна анализа на: начините на алокација на
ресурсите/инпутите и можноста за нивно поврзување со
резултатите/перформансите, начините на следење (низ
сметките и активностите) на реализација на предвидените
цели, можноста за директно и конкретно поврзување на
стратешките цели со програмите, активностите и
резултатите, проценка на можностите и капацитетите на
јавниот менаџмент, проценка на капацитетите и
можностите на внатрешната и надворешната ревизија итн;
Посебно треба да се разгледаат можностите за реформа на
сметководствениот систем од систем базиран на кеш
основа (cash-based) кон модификација на истиот или
преминување (парцијално) на пресметковно сметководство
(accrual accounting) каде што сметководствената евиденција
се фундира на случените трансакции.
Имплементирање на реформи и организирање на обуки за
потребните зајакнувања на капацитетите на сите страни
вклучени во имплементацијата на концептот (согласно
спроведената анализа/проценка);
Реформа и изработка на нови стратешки планови во духот
на буџетирањето базирано на перформанси, кои јасно ќе ги
поврзуваат алоцираните инпути со очекуваните резултати.
Во оваа насока ќе биде потребна реформа Закон за
буџетите, Законот за државна ревизија Деловникот на
Собранието на Република Македонија, Фискалната
стратегија
на
Република
Македонија
2014-2016,
Стратешкиот план на Министерството за финансии 20142016, Стратешките планови на пилот министерствата
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(неопходно е да се воведе повеќе годишно буџетско
планирање) итн.


Планирање и реформи во буџетскиот процес насочени кон
перформансите
 Изготвување на програмска класификација на буџетот која
понатаму треба да служи како основа за буџетирањето
базирано на перформанси. Со оваа новина покрај деловите за
буџетските приходи и расходи во буџетот треба да се вклучи
и посебен дел кој ќе опфати добро дефинирани буџетски
планови за директните буџетски корисници (кои треба да се
ориентирани кон перформансите). Помеѓу другото ова значи
дека финансиските планови на директните буџетски
корисници треба да се ориентирани кон перформансите, што
треба да биде рефлектирано и во образложението на
финансискиот план. Според ова целите и поврзаните
антиципирани резултати мора јасно да бидат дефинирани
заедно со индикаторите за нивното остварување. Бидејќи
парцијалната имплементација би била посоодветна во
почетниот период, нашиот предлог согласно честите
практики во другите земји25, преставува имплементирање
на концептот во Министерството за образование,
Министерството за здравство и Министерството за труд и
социјална политика;
 Елаборирање/анализа од страна на работното тело или
ангажирани експерти на постоечкиот буџетски систем и како
делови од истиот наједноставно може да се поврзе и претопи
во буџет базиран на перформанси. Постоечките врски помеѓу
целите, плановите и активностите на одделните буџетски
корисници
можат да се искористат како основа за
имплементирање на новиот концепт, имајќи предвид дека во
постоечките стратешки планови на буџетските корисници
(Министерството за образование, Министерството за
здравство и Министерството за труд и социјална политика)
содржат делови каде се поврзуваат нивните цели со
стратешките цели на Владата и делови каде што се внесени
индикатори за очекуваните резултатите од програмите и
активностите;
25

Кои најпрвин го имплементираат овој концепт во министерствата кои се
ориентирани кон пазарот -грѓаните/бизнисите. Види Schwarz and Dorotinsky
(2005).
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 Развивање на различни типови на информации за
перформансите – развивање на различни видови на
индикатори (квалитативни, квантитативни, комбинирани).
Во оваа насока треба да се лимитира бројот на таргетите за
да не се усложнува системот на мерење на перформансите,
меѓутоа пожелно е да се користат повеќе мерки и
индикатори за остварување на одбраните таргети. Ова
преставува една од насложените и најважните чекори во
дизајнирањето на буџетот базиран на перформанси. Во овој
процес неизбежно е вклучување на менаџмент структурата
од
буџетските
корисници
во
кои
ќе
започне
имплементацијата, со цел пореално да бидат поставени
индикаторите кои ќе ги мерат нивните перформанси. За оваа
активност можат да бидат ангажирани и експерти кои имаат
искуство со имплементирање на овој концепт, кои би го
фасилитирале целиот процес. – Наш предлог преставува
формирање на 3 работни групи(кои подоцна ќе прераснат во
сектори) во секое пилот министерство составени од: 5
членови од секое министерство + 2 надворешни експерти +
придонес од останатите вработени,(под надзор од претходно
креираното регулаторно тело во Министерството за
финансии;
 Поставување на прецизни и конкретни цели (ова подразбира
добро познавање на програмите во буџетот и работата на
буџетските корисници) и постојано мерење и мониторирање
на прогресот кон нивно остварување. Исполнувањето на
поставените индикатори треба континуирано да се
мониторира од работното тело и вклучените буџетски
корисници со цел појавата на недостатоци или
неостварувањето на планираните перформанси да не
предизвика разочарување и намалена мотивација за
имплементација на концептот. Оваа активност може да биде
дел од задачите на формираните работни групи во секое
министерство.
 Потпишување на договори со секторите, агенциите и
министерствата кои ги содржат очекуваните перформанси и
правата и обврските кои одат со истите. Работните групи
заедно со телото формирано во Министерството за финансии
подготвуваат договори за пилот министерствата и нивните
агенции
кои
ги
содржат
поставените
индикатори/перформанси.
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Информации за перформансите, поттици и мотивација за
ефикасност и ефективност
 Подобрување на презентирањето, известувањето и
пренесувањето на информациите за перформансите, што
преставува крвоток во концептот на буџетирање базирано на
перформанси. Информациите за перформансите треба да
бидат адекватно презентирани со цел истите да ја исполнат
својата цел. Меѓутоа треба да биде јасно и до каде се
границите на информациите за перформансите, која е
нивната улога и како истите да се искористат. За оваа
активност може да се подготват известувања и кратки
анализи (како за креаторите на политиките, парламентот,
така и за јавноста) кои периодично (пожелно е квартално) би
известувале за остварувањето на перформансите и целите по
програмите и активностите на буџетските корисници. Вакви
анализи периодично (квартално) првично продуцираат
работните групи од пилот министерствата, а збирен
извештај подготвува телото во Министерството за
финансии;
 Развивање на поттици за мотивирање на државните
службеници и политичарите за промена во нивното
однесување и разбирање на буџетскиот процес. Истите
треба да го разберат процесот на имплементирање на
буџетот базиран на перформанси како можност за
подобрување на ефикасноста во нивното работење,
донесување соодветни/правилни одлуки и политики, и
исполнување на целите кои се поставуваат пред нив;
 Воспоставување на информационен систем и систем за
комуникација
и
соработка
(консултации)
помеѓу
организациите/институциите вклучени во процесот за
имплементација на буџетирањето базирано на информации.
Ова е особено важно во процесот на имплементација на
концептот, меѓутоа не е помалку важно и за негово
функционирање (споделување на искуства, проблеми,
дилеми, заедничко делување, промени, известување,
соработка). Посебно е важно идентификувањето на добрите
практики кои се покажале успешни и нивно споделување со
интересните страни. Ова може да се прави на континуирана
основа или во дефинирани периоди – на пр. два пати во
месецот;

47

 Креирање на систем кој ќе ги мотивира државните
службеници и политичарите да го менуваат своето
однесување (да го подржуваат процесот на реформи), што
преставува посебно сложен и долготраен процес, меѓутоа
исклучително важен за глатко имплементирање и нормално
функционирање на новиот концепт. Во оваа насока можат
да се одржуваат тркалезни маси, работни групи, јавни
дебати, каде ќе бидат истакнувани добрите практики и
придобивките од имплементација на новиот концепт;
 Креирање на систем за мотивирање на администрацијата
вклучена во процесот на имплементација за остварување на
што поголема ефикасност и ефективност и исполнување на
поставените цели. Во оваа насока може да се промовираат и
рангираат секторите, агенциите, буџетските корисници кои
ги оствариле своите цели, кои имаа исклучителни
перформанси, кои се лидери во реформите итн.;
 Поставување на механизам и процедури и практики кои ќе
осигураат транспарентност и отчетност од буџетските
корисници вклучени имплементирањето на буџетот базиран
на перформанси.


Мониторинг и евалуација
 Креирање и имплементирање на независен систем/механизам
за евалуација на перформансите и остварувањето на целите
од буџетските корисници. Посебно важно е од евалуацијата
да се лоцираат добрите практики и научените лекции кои
потоа ќе може да се пренесат повторно до интересните
страни. Ова тело ќе врши анализа на прибраните податоци,
ќе креира извештаи/анализи за остварувањето на
планираните аутпути од страна на буџетските корисници и
истите ќе ги става на располагање на интересните страни
(креаторите на политиките, буџетските корисници, јавноста
итн.). Посебно тело треба да биде формирано за таа намена;
 Ревизија на перформансите – треба да биде спроведена
дополнителна ревизија на тоа како буџетските корисници ги
спроведувале своите задачи, како се администрирани
ресурсите за остварување на поставените цели и дали истите
се исполнети итн. За оваа намена треба да се напратат
измени во регулативата за државна ревизија и да бидат
проширени аспектите кои ДЗР би ги земал во предвид при
спроведувањето на ревизијата;
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 Поставување на систем од стандарди според кои може да се
рангираат и оценуваат буџетските корисници. На пр: барање
програмите кои имаат слични или исти цели да пријавуваат
слични/заеднички
мерки
за
перформансите
на
Министерството за финансии; интегрирање на буџетските
барања со годишните планови за перформанси кои треба да
се остварат, каде што јасно се наведени таргетите за
перформансите; давање информации за трошоците за
одделните програми по една единица, што би го
рефлектирало вкупниот трошок за реализација на
програмите.



Корекции и донесување на одлуки за подобрување
 Интегрирање на информациите за перформансите во
буџетскиот процес, меѓутоа во почетокот треба да се
избегнува
силна
поврзаност
на
резултатите
за
перформансите и алокацијата на ресурсите, односно
донесувањето на одлуки врз основа на истите. Ова е важно
посебно од причина што таквата поврзаност на почетокот
може да ги обесхрабри учесниците во процесот сериозно да
и пристапат на реформата, или истите ќе бараат само начини
како да креираат слика дека перформансите се задоволуваат
на соодветно ниво, а реално сериозно да не се залагаат за
подобрување на перформансите.
 Треба да са идентификуваа областите каде што се појавуваат
проблеми и недостатоци и врз основа на тоа да се предложат
модификации во обезбедувањето на услуги/реализирањето
на активностите или да се направат промени во оперативните
практики и процедури.
 Идентификување на причините за појавувањето на проблеми
кои влијаат на остварувањето на целите/перформансите и
развивање на акциони планови како истите да се отстранат.
 Каде што постојат јасни индикации за ниски перформанси и
не остварување на поставените таргети, можат да се донесат
и одлуки, односно владата може да санкционира определени
активности , да ја намали поддршка за истите или да премине
кон санкции за менаџмент структурите. Во спротивно на ова,
владата може и да ја зголеми поддршката за определени
програми, да ги промовира добрите практики и резултати, да
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ги награди успешните буџетски корисници и менаџери во
јавниот сектор.
Во насока на претходното, истите чекори, со мали прилагодувања
треба да се направат и на ниво на буџетските корисници кои ќе
бидат вклучени во имплементацијата на буџетирањето базирано на
перформанси. Бидејќи парцијалната имплементација би била
посоодветна во почетниот период, нашиот предлог согласно честите
практики во другите земји (кои најпрвин го имплементираат овој
концепт во министерствата кои се ориентирани кон пазарот граѓаните/бизнисите), преставува имплементирање на концептот
во Министерството за образование, Министерството за
здравство и Министерството за труд и социјална политика.
Поради тоа што детално беше разработен целиот предлог процес за
имплементирање на буџетирањето базирано на перформанси на
ниво на целиот систем, во продолжение ќе ги наведеме уште еднаш
главните чекори:
 Подготовка на платформа и зајакнување на
институционалниот капацитет
 Планирање и реформи во буџетскиот процес насочени
кон перформансите
 Информации за перформансите, поттици и мотивација за
ефикасност и ефективност
 Мониторинг и евалуација
 Корекции и донесување на одлуки за подобрување
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Во наредната табела презентираме фазен пристап од воведување на буџетирање базирано на перформанси. Од тука ќе
можеме да ги засметаме директните трошоци за нашата кост-бенефит анализа од воведување на буџетирање базирано на
перформанси во Р. Македонија.
Табела бр.2. Фазен пристап од воведување на буџетирање базирано на перформанси.

Фази*
Месец/
Активност

Подготовка на
платформа и
зајакнување на
институционалниот
капацитет

1-ва фаза

1

2

Средба со
политичари
(4
состаноци
со
„големите―
4
пол.партии

Средба со
политичари
(2
состаноци
со „малите―
пол.партии)
2 тркалезни
маси со
граѓанскиот
сектор и
академската
заедница
2 тркалезни
маси со
граѓанскиот
сектор и
академската
заедница

2-ра фаза

3

4

5

3-та фаза

6

7

8

4-та фаза

9

10

11

12

5-та
фаза

6-та
фаза

13

14

Дизајнирање на портал за
споделување на
информации, податоци и
насоки (двајца нови
вработени за негово
одржување)
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Подготовка на
платформа и
зајакнување на
институционалниот
капацитет

Изработка на
студија (2
странски
експерти и 4
домашни)

Средби со трите
пилот
министерства кои
првично ќе бидат
вклучени во
имплементацијата
(3 средби) и 2
состанока со
останатите
буџетски
корисници

Спроведување на обуки и
работилници за зголемување на
институционалните капацитети –
базирано на извршената проценка.
Обуки за претставници од
(најмалку 5 обуки):
Министерството за финансии, ДЗР,
Парламентот, пилот
министерствата, Владата.

Креирање на посебно тело
во рамките на
Министерство за финансии
(два состанока месечно).
Составено од 3
претставника од
Министерството, по еден
претставник од 3-те пилот
министерства, 3
претставника од другите
буџетски корисници кои ќе
ротираат на годишно ниво и
3 нови вработени*

Работното тело заедно со
претставници од институциите кои
ги подготвуваат стратешките
документи треба да пристапи кон
нивна реформа. Реформа на Закон
за буџетите, Законот за државна
ревизија Деловникот на Собранието
на Република Македонија,
Фискалната стратегија на
Република Македонија 2014-2016,
Стратешкиот план на
Министерството за финансии 20142016, Стратешките планови на
пилот министерствата
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Подготовка на
платформа и
зајакнување на
институционалниот
капацитет

Проценка (студија)
спроведена од ново
формираното тела
за
институционалната
основа со која
располагаме, на
која можеме да го
надградиме новиот
концепт. Вклучени
двајца надворешни
експерти.
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Планирање и
реформи во
буџетскиот процес
насочени кон
перформансите

Работното тело од
министерството за
финансии заедно со по 3
претставника од пилот
министерствата (вкупно 9 –
кои после се дел од
работните групи, кои треба
да прераснат во сектори),
подготвува програмски
буџети за институциите*

Развивање на различни
типови на информации
за перформансите –
индикатори
(квалитативни,
квантитативни,
комбинирани), следење
на нивната реализација
и подготвување
договори – 3 работни
групи составени од
максимум 7 членови
преставници од разните
области/сектори во
министерството (кои
подоцна ќе прераснат
во сектори) во секое
пилот министерство (5
членови +2
надворешни експерти+
придонес од останатите
вработени), под надзор
од регулаторното тело.

54

Информации за
перформансите,
поттици и
мотивација за
ефикасност и
ефективност

Регулаторното тело во Министерството за
финансии задно со работните групи во пилот
министерствата се одговорни за
подготвување на квартални извештаи за
реализирањето на перформансите и добрите
практики, за креирање систем и политики за
мотивација за администрацијата и
интересните страни, како и систем/механизам
за транспарентност и отчетност. Работното
тело во Министерството за финансии заедно
со работните групи во пилот министерствата
се состанува 2 пати во месецот.

Извештаите заклучоците од состаноците и
другите информации се објавуваат на
претходно креираниот портал. Останатите
буџетски корисници можат преку порталот
можат да се информираат, даваат свое
мислење и да побараат организирање на
тркалезни маси или други средства за нивно
вклучување и информирање.
Пожелно е еднаш квартално да се организира
дискусија/средба со сите буџетски
корисници, каде се споделуваат искуствата.
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Мониторинг и
евалуација

Креирање на посебно
тело за мониторинг и
евалуација на процесот
на имплементација и
реализација на
перформансите. Телото
ќе биде составено од: 2
претставници од
формираното тело во
МФ, по еден
претставник од пилот
министерствата,
претставник од ДЗР и
претседателот на
Комисијата за
финансирање и буџет

Промени во
регулативата за
работа на ДЗР
(претходно
спомнато).
Обезбедување на
поддршка на ДЗР
за формирање на
посебен сектор
кој би вршел
ревизија на
перформансите и
фискалната
политика. За
почеток секторот
би бил составен
од тројца
вработени (двајца
нови, и еден
постоечки кој би
посветувал 50%
од своето работно
време).
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Корекции и
донесување на одлуки
за подобрување

Извештаите (кварталните) од
работните групи и телото во
Министерството за финансии,
заедно со
резултатите/извештаите од
телото за мониторинг и
евалуација и извештаите од
ДЗР, се доставуваат до
Комисијата за финансирање и
буџет во Собранието и се
разгледуваат на седница на
Парламентот.

* Некои од фазите опфакаат креирање на тела кои истите понатаму продолжуваат да функционираат и да се среќаваат на одреден период.
Поради поголема прегледност во табелата е прикажан само перидоот за нивно креирање.
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IV. ОЦЕНКА НА ТРОШОЦИТЕ И БЕНЕФИТИТЕ ОД
ВОВЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТИРАЊЕ БАЗИРАНО НА
ПЕРФОРМАНСИ
Деталната разработка на чекорите за имплементацијата на
буџетирањето базирано на перформанси ни овозможува да
пристапиме кон поконкретниот дел од анализата во кој треба
детално да бидат утврдени трошоците и бенефитите од целиот
процес на имплементирање на новиот концепт. Имајќи предвид
дека се работи за процес реформа која од една страна предизвикува
тектонски промени во работата на целиот јавен сектор, додека од
друга се работи за еволутивен процес (како што покажува
искуството од земјите кои го имплементирале) чија имплементација
и модификација може да трае подолг период (повеќе од една
деценија) при процената на трошоците и бенефитите ќе ги
користиме сите расположливи податоци, притоа вклучувајќи и
претпоставки кои ќе ни га дадат рамката на целата анализа. Целта
на оваа оценка е да можеме на крај да излеземе со една конкретна
емпириска анализа (кост-бенефит) кој ќе ни ја покаже нето
добивката или пак загубата од воведувањето на овој концепт.
Според нашите сознанија, анализа на бенефитите-трошоците за
нето ефектот од имплементирање на буџетирањето базирано на
перформанси, е прва од овој тип. Според тоа истата ќе содржи
бројни претпоставки и апроксимации кои ќе овозможат поблиску да
се опфатат големиот број комплексни активности.

1. Оценка на трошоците од воведување на буџетирање
базирано на перформанси
Анализата на трошоците за имплементација на овој комплексен
процес/концепт преставува сложена постапка кој треба да опфати
голем број на активности кои се поврзани со секој од чекорите во
имплементацијата на буџетирањето базирано на перформанси. Не
постои некоја разработена методологија или систем кој ќе ни
овозможи утврдување на вкупниот износ на трошоците од
имплементација на овој концепт имајќи предвид дека дизајнот и
чекорите во имплементацијата се разликуваат за секоја посебна
земја, а од друга страна и структурата на јавниот сектор во
различните економии има посебни специфики кои е тешко да се
генерализираат.
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Од тие причини како основа на проценка на трошоците од
имплементацијата на буџетирањето базирано на перформанси во
Македонија ќе ја земеме постапката/методологијата која се користи
од Владата на Р. Македонија за Проценка на влијанието на
регулативата (Regulatory Impact Assessment - RIA)26. Oваа
методологија е целосно
усогласена
со
постојниот
систем
за стратешко планирање во министерствата и постапките за
координација на политиките и донесување на одлуките во Владата
на Република Македонија. Истата претставува надградба на
постојните практики воведени во 2009 година, кои воедно се
усогласени со позитивните искуства од праксата во Европската
унија и нејзините земји членки, како и земјите членки на ОЕЦД27.
Анализата на документите и актите кои ја регулираат оваа област
:Методологија за проценка на влијанието на регулативата, Службен
весник на Република Македонија, бр. 107/2013; - Упатство за
начинот на постапување во работата на министерствата во процесот
на спроведување на проценка на влијанието на регулативата,
Службен весник на Република Македонија, бр. 106.2013; - Кодексот
на добри практики во учество на граѓанскиот сектор во процесот на
креирање политики, Службен весник на Република Македонија, бр.
99/2011; како и Прирачник за проценка на влијанието на
регулативата, http://www.mioa. gov.mk – ни ги дефинира клучните
чекори во оценка на влијанието/ефектите од воведување на нoв
процес28:
 Анализа на состојбите, дефинирање на проблем и
утврдување на цели;
 Утврдување на можни решенија;
 Анализа на трошоците влијанијата и придобивките од
утврдените решенија;
 Планирање на начинот на спроведување, следење и
евалуација.
26

Министерството за информатичко општество и администрација е
министерство корисник и министерство кое управува со овој процес. Види
детално за регулативата, подготвените извештаи и докумантите кои ја регулираат
оваа област: https://ener.gov.mk/default.aspx
27
Види Точка 1 од Методологија за проценка на влијанието на регулативата,
Службен весник на Република Македонија, бр. 107/2013
28
Види подетално точка 2.2 - Спроведување на проценка на влијанието на
регулативата,
Методологија за проценка на влијанието на регулативата,
Службен весник на Република Македонија, бр. 107/2013
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Во нашата студија ние веќе детално ги дефиниравме состојбите,
проблемот и целите кои сакаме да ги постигнеме со имплементација
на буџетирањето базирано на перформанси. Исто така детално беа
разработени можните решенија и чекори за имплементација.
Бенефитите во секоја област и нивната проценка ќе бидат детално
(посебно) разработени во делот кој следува по утврдувањето на
трошоците. Од ова произлегува дека останува делот кој се однесува
на анализата и утврдувањето на трошоците за имплементирање на
активностите и чекорите кои се планирани. Најчесто како
конкретни трошоци за имплементација на активностите според
претходно наведените акти се спомнуваат:– формирање на нови
институции/органи или проширување на надлежности и
организација на постојни органи, потребни човечки ресурси и нивна
обука, инвестиции (канцелариски простор), потребен надзор,
опрема и др.
Во продолжение ќе бидат утврдени трошоците за секоја од претходно

разработените активности и постапки по фазите на имплементација.
Начинот на нивната пресметка исто така ќе биде образложен. При
утврдување на трошоците ќе бидат земени предвид трошоците за
организирање на планираните активности (средби, состаноци обуки
итн.),
пресметка
на
трошоците
за
креирање
нови
тела/сектори/институции, пресметка на трошоците за потрошеното
време и ангажман на учесниците во имплементација на концептот,
ќе биде вклучена на крај и апроксимација за трошокот за сите
вработени кои ќе бидат дел од реформата. Треба да имаме предвид
дека пресметките и сценариото за имплементација на целиот
концепт од аспект на постоечката структура и ефикасност на јавната
администрација свесно преценето. Оваа може да се констатира од
бројните анализи и препораки од институциите во земјава и
меѓународните институции (препораките од Европската комисија)
кои упатуваат на исклучително бавна, неефикасна и бројна јавна
администрација во државата. Ако го имаме ова предвид дел од
трошоците кои се пресметани, не мора да значат нови вработен или
дополнителен трошок за постојните вработени имајќи предвид дека
за имплементацијата на новиот систем можат да се направат
определени преместувања на недоволно искористените ресурси во
јавната администрација. Ова се потврдува и со извештаите за
бројните евалуациите од воведувањето на нови регулативи и
промени во Р. Македонија, кои најчесто укажуваат дека не постојат
дополнителни трошоци за имплементација (поточно за
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спроведување и почитување на регулативата) на некоја нова
реформа иако во рамките на истата постојат дополнителни
ангажмани на јавната администрација29.
Табела бр. 3 - Оценка на трошоците од воведување на буџетирање
базирано на перформанси

Фаза

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

I

Средба со
политичари (4
состаноци со
големите 4
пол.партии). На
состаноците
учествуваат 5
претставници од
Министерството за
финансии и тројца
претставници од
граѓанскиот сектор.

I

Средба со
политичари
(2 состаноци со
малите пол.партии).
На состаноците
учествуваат 5
претставници од
Министерството за
финансии и тројца
претставници од
граѓанскиот сектор.

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

Трошоците се пресметани: 40% од
просечниот надоместок кој го
добиваат вработените во
Министерството за финансии (4
работни дена од просек 20 рaботни
дена месечно = 20%+уште 4
работни дена за подготовка). Како
апроксимација за трошокот за
претставниците од граѓанскиот
сектор е земено 20% од просечната
бруто плата во државата исплатена
во октомври 2014 год. која изнесува
31.08030 ден. + плус уште толку за
подготовка, За министерството за
финансии просечната бруто плата
во вработен изнесува 33.888 или
40% на месечна основа изнесува
13.556 ден. За граѓанскиот сектор
пресметката изнесува 12.432 ден. на
месечна основа. Вкупно =
(5*13.556) +(3*12.432) =
67.780+37.296 = 105.076 ден.
Трошоците се пресметани: 40% од
просечниот надоместок кој го
добиваат вработените во
Министерството за финансии (4
работни дена од просек 20 рaботни
дена месечно = 20%+уште 4
работни дена за подготовка). Како
апроксимација за трошокот за
претставниците од граѓанскиот
сектор е земено 20% од просечната
бруто плата во државата исплатена

Износ
(во ден.)

105.076 ден.
(еднократно,
освен ако
има потреба
да се
повтори како
дополнителе
н трошок)

105.076 ден.
(еднократно,
освен ако
има потреба
да се
повтори како
дополнителе
н трошок)

29

Види подетално во извештаите од проценката на влијанието од бројните
регулативи кои се воведени или е планирано да се воведат. Види:
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation
30
Види детално: http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=41
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Фаза

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

2 тркалезни маси со
граѓанскиот сектор
и академската
заедница.
Тркалезните маси
ги организира
Министерството за
финансии (истиот
број на ангажирани
лица).

I

II

Изработка на
студија (2 странски
експерти и 4
домашни експерти).
Домашните
експерти ќе бидат
ангажирана на
месечна основа -2
работни месеци.
Странските
експерти ќе бидат
ангажиран 45
работни дена.
Дизајнирање на
портал за
споделување на
информации,
комуникација на
интересните
страни, податоци и
насоки (двајца нови
вработени за негово
одржување во
Министерството за
информатичко
општество и
администрација).
Ангажирање на 5
домашни и 2

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

во октомври 2014 год. која изнесува
31.08031 ден. + плус уште толку за
подготовка, За министерството за
финансии просечната бруто плата
во вработен изнесува 33.888 или
40% на месечна основа изнесува
13.556 ден. За граѓанскиот сектор
пресметката изнесува 12.432 ден. на
месечна основа. Вкупно =
(5*13.556) +(3*12.432) =
67.780+37.296 =
Пресметка на трошоците: за
домашни експерти (Стручњаци за
бизнис и администрација) според
пресметките на ДЗС за 2010 година
бруто заработката
изнесувала527.779 ден. или
43.982 на месечна основа32 (2 раб.
месеци = 87.964. За 4 домашни
експерти вкупно 351.856 ден.
Странските експерти ќе бидат
ангажирани за 45 работни дена *
10.000 ден. или вкупно за двајцата
900.000 ден.
Пресметка на трошоците: за
домашни експерти (Стручњаци за
информациска и комуникациска
технологија) според пресметките на
ДЗС за 2010 година бруто
заработката изнесувала 610.126 ден.
или
50.845 на месечна основа33 (2 раб.
месеци = 101.690. Вкупно за 5
експерти = 508.450 ден. Странските
експерти ќе бидат ангажирани за 45
работни дена * 10.000 ден. или
вкупно за двајцата 900.000 ден.
Двајца нови вработени –
апроксимација за трошокот
преставуваат оперативните

Износ
(во ден.)

1.251.856
ден.
(сумата е за
2 раб.
месеци еднократно)

1.408.450
ден.
(за
експертите еднократно)
+
78.166
(месечно)
или 938.000
годишно за
двајцата
ново
вработени

31

Види детално: http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=41
Види за структура на заработувачка по групи занимања:
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113
33
Види за структура на заработувачка по групи занимања:
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113
32

62

Фаза

II

II

34

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

странски експерти
за негово
дизајнирање.
Домашните
експерти ќе бидат
ангажирана на
месечна основа -2
работни месеци.
Странските
експерти ќе бидат
ангажиран 45
работни дена.
Средби со трите
пилот
министерства кои
првично ќе бидат
вклучени во
имплементацијата
(3 средби).
-2 состанока со
останатите
буџетски
корисници.
Претходно
вклучените
претставници во
средбите со
политичарите се
присутни на
средбите (3
претставника од
граѓанскиот сектор
и 5 претставника од
Министерството за
финансии).
Креирање на
посебно тело во
рамките на
Министерство за
финансии (два
состанока месечно).
Составено од 3
претставника од
Министерството,

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

Износ
(во ден.)

трошоци по вработен кои за
Министерството за инфор.
Општество и администрација
изнесуваат 469.000 ден. (или 39.083
месечно)

Трошоците се пресметани: 40% од
просечниот надоместок кој го
добиваат вработените во
Министерството за финансии. Како
апроксимација за трошокот за
претставниците од граѓанскиот
сектор е земено 20% од просечната
бруто плата во државата исплатена
во октомври 2014 год. која изнесува
31.08034 ден. + плус уште толку за
подготовка, За министерството за
финансии просечната бруто плата
во вработен изнесува 33.888 или
40% на месечна основа изнесува
13.556 ден. За граѓанскиот сектор
пресметката изнесува 12.432 ден. на
месечна основа. Вкупно =
(5*13.556) +(3*12.432) =
67.780+37.296 =

105.076 ден.
(еднократно,
освен ако
има потреба
да се
повтори како
дополнителе
н трошок)

Апроксимација за трошоците за
ангажманот на претставниците
преставува 40% од просечниот
надоместок кој го добиваат
вработените во Министерството за
финансии. За министерството за
финансии просечната бруто плата
во вработен изнесува 33.888 или
40% на месечна основа изнесува

40.668+17.85
2+
11.680+19.91
7+
164.001
=254.118
(месечно)

Види детално: http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=41
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Фаза

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

по еден
претставник од 3-те
пилот
министерства, 3
претставника од
другите буџетски
корисници кои ќе
ротираат на
годишно ниво и 3
нови вработени

II

II

Проценка (студија)
спроведена од ново
формираното тела
за
институционалната
основа со која
располагаме, на
која можеме да го
надградиме новиот
концепт. Вклучени
четворица
надворешни
експерти: двајца
домашни експерти
ангажирани 40
работни дена и
двајца странски
експерти
ангажирани 20
работни дена.
Работното тело од
министерството за

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

Износ
(во ден.)

13.556 ден (за тројца претставници
= 40.668). За претставниците од
трите пилот министерства
трошоците се калкулираат како
40% од просечните надоместоци за
плати и придонеси = Министерство
за образование (535.548*40%
=214.219 годишно или 17.852
месечно). Министерство за труд и
социјала (350.372 *40%= 140.148
годишно или 11.680 месечно).
Министерство за здравство
(597.503*40%=239.001 годишно,
или 19.917 месечно). Трошоците за
тројцата нови вработени се
пресметани врз основа на
оперативните трошоци по вработен
во Министерството за финансии
кои изнесуваат 656.000 ден.
годишно или 54.667 ден. месечно
(за тројца = 164.001)
Пресметка на трошоците само за
надворешните експерти,
ангажманот на членовите во
формираното тело во
Министерството за финансии веќе е
вкалкулиран. Пресметка на
трошоците: за домашни експерти
(Стручњаци за бизнис и
администрација) според
пресметките на ДЗС за 2010 година
бруто заработката
изнесувала527.779 ден. ,43.982 на
месечна основа35или 2.200 ден. на
ден. (40 работни денови = 88.000.
За 2 домашни експерти вкупно
176.000 ден. Странските експерти
ќе бидат ангажирани за 20 работни
дена * 10.000 ден. или вкупно за
двајцата 400.000 ден.

576.000 ден.
(еднократно)

За претставниците од трите пилот
министерства трошоците се

296.694 ден.
(за два

35

Види за структура на заработувачка по групи занимања:
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113
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Фаза

II

III

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

финансии заедно со
по 3 претставника
од пилот
министерствата
(вкупно 9 – овие
претставници од
пилот
министерствата
после тоа се дел од
работните групи
кои треба да
прераснат во
сектори),
подготвува
програмски буџети
за институциите
Креирање на
посебно тело за
мониторинг и
евалуација на
процесот на
имплементација и
реализација на
перформансите.
Телото ќе биде
составено од: 2
претставници од
формираното тело
во МФ, по еден
претставник од
пилот
министерствата,
претставник од ДЗР
и претставник
(претседателот) на
Комисијата за
финансирање и
буџет

Промени во
регулативата за
работа на ДЗР
(претходно
спомнато).
Обезбедување на

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

Износ
(во ден.)

калкулираат како 40% од
просечните надоместоци за плати и
придонеси (за два месеци) =
Министерство за образование
(17.852 месечно). Министерство за
труд и социјала 11.680 месечно).
Министерство за здравство ( 19.917
месечно).
Вкупно=
(3*17.852)+(3*11.680)+(3*19.917)=5
3.556 + 35.040+59751=148.347
месечно.

месеци
вкупно –
еднократен
трошок)

За претставниците од трите пилот
министерства трошоците се
калкулираат како 40% од
просечните надоместоци за плати и
придонеси (месечно) =
Министерство за образование
(17.852 месечно). Министерство за
труд и социјала 11.680 месечно).
Министерство за здравство ( 19.917
месечно).
Вкупно= 17.852+11.680+19.917=
49.450 месечно.
За претставникот од ДЗР 40% од
месечниот надоместок за плата и
придонеси изнесува 25.273
(63.184*40%) месечно.
Надоместокот за претставникот од
собраниската комисија го земаме
како 40% од просечниот
надоместок за плати и придонеси
во Собранието на Р. Македонија =
21.281(53.204*40%)месечно.
Вкупно за функционирањето на
телото за мониторинг и евалуација
=
Пресметката на трошоците за оваа
активност ја правиме врз основа на
вкупните потребни оперативни
трошоци за тројцата нови
вработени кои би го преставувале
зачетокот на новиот сектор. Според

96.004 ден.
(месечно)

200.259 ден.
(месечно)
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IIIII

IIIII

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

поддршка на ДЗР за
формирање на
посебен сектор кој
би вршел ревизија
на перформансите и
фискалната
политика. За
почеток секторот
би бил составен од
тројца вработени
(двајца нови
вработени , и еден
постоечки вработен
кој би посветувал
50% од своето
работно време).
Спроведување на
обуки и
работилници за
зголемување на
институционалните
капацитети –
базирано на
извршената
проценка.
Обуки за
претставници од
(најмалку 5 обуки):
Министерството за
финансии, ДЗР,
Парламентот, пилот
министерствата,
Владата.
Работното тело во
Министерството за
финансии заедно со
претставници од
институциите кои
ги подготвуваат
стратешките
документи треба да
пристапи кон нивна
реформа. Реформа
на Закон за
буџетите, Законот
за државна ревизија
Деловникот на

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

Износ
(во ден.)

Буџетот за 2015 год. оперативниот
трошок по вработен во ДЗР
изнесува 1.012.000 (или 84.333 ден.
месечно). За двајца ново вработени
изнесува 168.667 ден. За третиот
постоечки вработен кој би трошел
50% од работното време, трошокот
изнесува 31592 (50% од просечниот
надоместок за плати и надоместоци
во ДЗР)

Секоја од обуките предвидува
околу 30 претставници од секојаод
институциите, во времетраење од
една недела. Проценетиот трошок
во учесник за ангажирање на
експерти и реализирање на обуките
изнесува 15.000 ден. За 30
учесници. 450.000 ден. За 5 обуки
проценета вредност 2.250.000 ден.
Истите можат да се спроведуваат во
планираниот период од 5-6 месеци,
по потреба можат да се повторат и
во следните 3 - 5 години.

2.250.000
ден.
(еднократен
трошок
распределен
во 5-6
месечен
период)

Пресметката на трошокот за оваа
активност која ќе се реализира во
период од 6 месеци е вкалкулиран
врз основа на трошокот за
ангажманот на по 3 претставници
(од правна област најмалку 2-ца) од
секоја од засегнатите институции за
реформа на посочените документи
(по потреба и други):
Mинистерството за финансии, од
трите пилот министерства, ДЗР,
Собранието.
За претставниците од трите пилот
министерства трошоците се

328.863 ден.
(месечно)
активноста
се
спроведува
во рок од 6
месеци –
вкупно =
1.973.178
ден.
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Фаза

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

Собранието на
Република
Македонија,
Фискалната
стратегија на
Република
Македонија 20142016, Стратешкиот
план на
Министерството за
финансии 20142016, Стратешките
планови на пилот
министерствата

IIIII

Развивање на
различни типови на
информации за
перформансите –
индикатори
(квалитативни,
квантитативни,
комбинирани),
следење на нивната
реализација и
подготвување
договори – 3
работни групи
составени од
максимум 7
членови

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

калкулираат како 40% од
просечните надоместоци за плати и
придонеси (месечно) =
Министерство за образование
(17.852 месечно). Министерство за
труд и социјала 11.680 месечно).
Министерство за здравство ( 19.917
месечно).
Вкупно= (3*17.852)+
(3*11.680)+(3*19.917)= 148.506
месечно (за шест месеци).
За претставникот од ДЗР 40% од
месечниот надоместок за плата и
придонеси изнесува 25.273
(63.184*40%) месечно. За тројца
претставници од ДЗР = 75.819.
Надоместокот за претставникот од
собраниската комисија го земаме
како 40% од просечниот
надоместок за плати и придонеси
во Собранието на Р. Македонија =
21.281(53.204*40%)месечно. За
тројца претставници = 63.843.
За министерството за финансии
просечната бруто плата во вработен
изнесува 33.888 или 40% на
месечна основа изнесува 13.556 ден
(за тројца претставници = 40.668).
Вкупно за целата активност =
328.836 ден. месечно (рок на
спроведување 6 месеци)
За претставниците од трите пилот
министерства трошоците се
калкулираат како 40% од
просечните надоместоци за плати и
придонеси = Министерство за
образование (17.852 месечно).
Министерство за труд и социјала
11.680 месечно). Министерство за
здравство ( 19.917 месечно).
Вкупно=
(5*17.852)+(5*11.680)+(5*19.917)=
89.260+ 58.400 + 99.585=247.245
месечно.
Пресметка на трошоците: за
надворешните експерти
(Стручњаци за бизнис и

Износ
(во ден.)

335.209 ден.
(месечно)
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Фаза

IIIIV

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

претставници од
разните
области/сектори во
министерството
(подоцна ќе
прераснат во
сектори) во секое
пилот
министерство (5
членови +2
надворешни
експерти+
придонес од
останатите
вработени), под
надзор од
регулаторното тело
Регулаторното тело
во Министерството
за финансии задно
со работните групи
во пилот
министерствата се
одговорни за
подготвување на
квартални
извештаи за
реализирањето на
перформансите и
добрите практики,
за креирање систем
и политики за
мотивација за
администрацијата и
интересните
страни, како и
систем/механизам
за транспарентност
и отчетност.
Работното тело во
Министерството за
финансии заедно со
работните групи во

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

Износ
(во ден.)

администрација) е според
пресметките на ДЗС за 2010 година
за бруто заработката на оваа група
експерти, која изнесувала527.779
ден. ,43.982 на месечна основа36. За
двајца експерти месечниот
надомест изнесува 87.964 ден.

НЕМА (претходно дефинирани)

36

Види за структура на заработувачка по групи занимања:
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113
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Фаза

IIIIV

IV

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

пилот
министерствата се
состанува 2 пати во
месецот.
Извештаите
заклучоците од
состаноците и
другите
информации се
објавуваат на
претходно
креираниот портал.
Останатите
буџетски
корисници можат
преку порталот
можат да се
информираат,
даваат свое
мислење и да
побараат
организирање на
тркалезни маси или
други средства за
нивно вклучување
и информирање.
Пожелно е еднаш
квартално да се
организира
дискусија/средба со
сите буџетски
корисници, каде се
споделуваат
искуствата.
Извештаите
(кварталните) од
работните групи и
телото во
Министерството за
финансии, заедно
со
резултатите/извешт
аите од телото за
мониторинг и
евалуација и
извештаите од ДЗР,
се доставуваат до

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

Износ
(во ден.)

НЕМА

НЕМА
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Фаза

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

Комисијата за
финансирање и
буџет во
Собранието и се
разгледуваат на
седница на
Парламентот.
Апроксимација на
вкупните годишни
трошоци за
имплементација,
мотивацијата и
ангажманот на
концептот
буџетирање
базирано на
перформанси за
трите пилот
министерства,
изнесува 10% од
вкупното работно
време и напор на
секој вработен во
тие министерства.

…

После три години
од
имплементацијата
на пилот проектите
се пристапува кон
вклучување на
останатите
буџетски
корисници во
новиот концепт на
буџетирање
базирано она
перформанси.
Покрај дел од веќе
вкалкулираните
трошоци за
функционирање на
телата/органите за

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

Министерство за образование и
наука – број на вработени: 5.646,
трошоци за плати и надоместоци:
3.023.706.000, трошокот од 10%
изнесува 302.371.000 или 1,35% од
буџетот на министерството.
Министерство за труд и социјална
политика – број на вработени 1815,
износ за плати и надоместоци
635.925.000, трошокот од 10%
изнесува 63.525.500 или 0,2% од
буџетното на министерството.
Министерство за здравство – број
на вработени 147, трошоци за плати
и надоместоци: 87.833.000,
трошокот од 10% изнесува
302.371.000 или 0,15% од буџетот
на министерството.

Апроксимација на годишните
вкупни трошоци за имплементација
на концептот буџетирање базирано
на перформанси за сите буџетски
корисници, во траење од три
години додека трае процесот на
имплементација и адаптација
изнесува 10% од вкупното работно
време и напор на секој вработен во
буџетските корисници во р.
Македонија. Поконкретно тоа
значи дека од просечно 20 работни
дена на секој вработен,
дополнителни 2 дена ќе бидат
користени за реформата и
мотивацијата за имплементација на
новиот концепт. Број на вработени
според Буџетот за 2015 – 50.325.

Износ
(во ден.)

374.746.400
ден.
(за сите три
пилот
министерств
а годишен
трошок)
31.228.867
(месечен
трошок)

2.455.041.000
ден.
(годишно
околу 1% од
вкупниот
буџет на сите
буџетски
корисници)
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Фаза

Чекор/активност за
имплементација на
буџетот базиран на
перформанси

имплементација на
целиот процес кои
беа преставени
погоре за првата
година – се
вкалкулирува и
апроксимативниот
трошок за целиот
систем – кој исто
преставуваме дека
ќе биде неопходен
во траење од
најмалку 3 години,
додека јавниот
сектор за
привикнува на
новиот концепт.

Проценка на трошоците за
реализирање на активноста

Износ
(во ден.)

Вкупен износ за плати и
надоместоци 24.450.405.000.
Пресметка на 10% од износот на
плати надоместоци изнесува
2.455.041.000.
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Табела. Бр 4 – Пресметка на трошоците по фази, месеци и години
Фаза
Месец
Трошоци
(во ден.)

1

I
2

105.076

105.076

3
1.251.856

4
1.408.450

II
5
105.076

6

7

III
8

9

10

IV
11

12

148.347

576.000
148.347
78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004
200.259

I ГОДИНА

78.166

200.259

ВКУПНО

105.076

105.076

Фаза
Месец

1

I
2

105.076

105.076

II ГОДИНА

Трошоци
(во ден.)

ВКУПНО

1.251.856

3

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

328.863

328.863

328.863

328.863

328.863

328.863

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

32.969.601

32.486.578

32.334.624

32.971.486

32.971.486

32.971.486

32.971.486

32.971.486

32.192.623

4

II
5

6

148.347

148.347

7

III
8

9

10

IV
11

12

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

32.297.699

32.297.699

32.192.623

32.192.623

32.340.970

32.340.970

32.642.623

32.642.623

32.642.623

32.642.623

32.642.623

32.192.623
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Фаза
Месец

III ГОДИНА

Трошоци
(во ден.)

ВКУПНО
Фаза
Месец

IV ГОДИНА

Трошоци
(во ден.)

ВКУПНО

I
1

2

105.076

3

4

105.076

II
5

6

148.347

148.347

III
8

7

9

10

IV
11

12

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

31.228.867

32.297.699

32.297.699

32.192.623

32.192.623

32.340.970

32.340.970

32.642.623

32.642.623

32.642.623

32.642.623

32.642.623

32.192.623

1
105.076

I
2

3

4

105.076

II
5

6

148.347

148.347

III
8

7

9

10

IV
11

12

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

78.166

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

254.118

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

96.004

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

200.259

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

335.209

204.586.750

204.586.750

204.586.750

204.586.750

204.586.750

204.586.750

204.586.750

204.586.750

204.586.750

204.586.750

204.586.750

204.586.750

205.655.582

205.655.582

205.550.506

205.550.506

205.698.853

205.698.853

206.000.506

206.000.506

206.000.506

206.000.506

206.000.506

205.550.506

Петата и шестата година се имплементираат со исти трошоци како и четвртата, Додека почнувајќи од седмата година апроксимативните трошоци за сите вработени во износ од 204.586.750 ден., трошоците за средби во
износ од 105.076 ден. како и трошоците за спроведување на обуки во износ од 450.000 ден. се елиминираат и остануваат единствено трошоците за функционирање и развивање на новиот концепт.
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Табела бр.
5

Месеци
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Вкупно
(во ден.)
Вкупно
(во €)

Период на имплементација

Прва
година
105.076
105.076
1.251.856
32.969.601
32.486.578
32.334.624
32.971.486
32.971.486
32.971.486
32.971.486
32.971.486
32.192.623

Втора
година
32.297.699
32.297.699
32.192.623
32.192.623
32.340.970
32.340.970
32.642.623
32.642.623
32.642.623
32.642.623
32.642.623
32.642.623

Трета
година
32.297.699
32.297.699
32.192.623
32.192.623
32.340.970
32.340.970
32.642.623
32.642.623
32.642.623
32.642.623
32.642.623
32.642.623

Четврта година
205.655.582
205.655.582
205.550.506
205.698.853
205.698.853
205.698.853
206.000.506
206.000.506
206.000.506
206.000.506
206.000.506
205.550.506

Петта
година
205.655.582
205.655.582
205.550.506
205.698.853
205.698.853
205.698.853
206.000.506
206.000.506
206.000.506
206.000.506
206.000.506
205.550.506

Шеста година
205.655.582
205.655.582
205.550.506
205.698.853
205.698.853
205.698.853
206.000.506
206.000.506
206.000.506
206.000.506
206.000.506
205.550.506

Период на
функционирање
(трошоци за
функционирање на
новиот концепт по
неговата
имплементација -истиот
трошок се задржува во
следните години
963.756
963.756
963.756
963.756
963.756
963.756
963.756
963.756
963.756
963.756
963.756
963.756

296.302.864

389.518.322

389.518.322

2.469.511.265

2.469.511.265

2.469.511.265

11.565.072

4.857.424,00

6.385.546,26

6.385.546,26

40.483.791,23

40.483.791,23

40.483.791,23

189.591,34
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1.1 Оценка на дополнителни трошоци
Дополнителните (индиректните) трошоци во голем дел се
однесуваат на промоција, презентирање и подигнување на свесноста
и знаењето за буџетирањето базирано на перформанси, бенефитите
од овој концепт и резултатите/ефектите кои имплементирањето на
истиот ќе ги има за буџетскиот процес и поширокото окружување
во државата.
Вториот тип дополнителни трошоци би биле поврзани со
евентуалната појава на опструкции и пречки во спроведувањето на
новиот концепт од страна на политичките партии, креаторите на
политиките или другите вклучени страни во целиот процес.
Во прилог на претходно кажаното, во овие трошоци би ги
вклучиле:
- Реализирање на кампања пред почетокот на имплементација
на буџетот базиран на перформанси која би опфаќала:
 организирање на тркалезна маса,
 организирање барем 3 јавни дебати,
 состаноци со најголемите 4-5 политички
партии во државата,
 објавување во медиумите на кратка анализа за
главните аспекти поврзани со буџетирањето
базирано на перформанси.
-

Реализирање
на
кампања
која
би
го
следела
имплементирањето на буџетот базиран на перформанси
првата година :
 организирање на две јавни дебати,
 една тркалезна маса,
 семестрално објавување на информации за
процесот на имплементирање и ефектите од
истиот.

-

Отстранување на опструкции и пречки поврзани со новиот
концепт кои може да се појават од разни страни/фактори. Во
оваа насока би имале загубено време, одложено
имплементирање на определени активности и организирање
на дополнителни координативни состаноци на кои би се
надминувале евентуалните пречки. Трошоците од овие
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ризици е тешко да се засметаат и затоа ќе направиме и
анализа на сензитивност на директните и индиректните
трошоци со што ќе го видиме влијанието по економската
стапка на рентабилност.

2. Оценка на бенефитите од воведување на буџетирање
базирано на перформанси
Буџетот базиран на перформанси претставува концепт кој што
непосредно влијае на отстранување или намалување на голем дел
недоследностите
или
пропустите
во
планирањето,
имплементирањето и мониторингот на буџетот во државата.
Генералните бенефити (кои подетално беа елаборирани во делот кој
се однесуваше на обемот на студијата) од имплементирањето на
овој концепт одат во насока на:
 Буџетирањето базирано на перформанси најпрвин ќе има
значајно влијание на зајакнување и континуиран развој на
стратешките сектори при министерствата, кои ќе преставуваат
клучни места каде што се поставуваат стратешките
цели/индикатори, кои понатаму ќе се користат во буџетскиот
процес.
 Буџетот базиран на перформанси ќе овозможи промена на
фокусот на фискалниот менаџмент од контрола на лимитите на
средствата на буџетските корисници, кон контрола на
перформансите и резултатите/перформанси кои се постигнуваат
со тие средства.
 Податоците и информациите во форма на индикатори кои ќе
произлезат од процесот на буџетирањето базирано на
перформанси ќе овозможат континуирано спроведување на
целосни анализи на оценки на влијанија, анализа на ризици,
анализа на животен циклус на јавни расходи, подготовка на
сценарија поврзани со економско-фискалните варијабли итн.
 Буџетот базиран на перформанси ќе биде посебно важна потпора
и механизам за спроведување на развојниот дел.
 Имплементирањето на овој концепт ќе има значаен придонес за
фискална транспарентност во државата, која е од исклучителна
важност.
За потребите на физибилити студијата, како и трошоци-бенефити
студијата неопходно е да се анализираат бенефитите кои
имплементирање на овој концепт ќе ги има за одделните интересни
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страни. Во оваа насока конкретно ќе бидат посочени бенефитите
од буџетирањето базирано на перформанси за:
 Централната власт
 Регулаторните тела (ДЗР, Инспекциските служби итн.)
 Буџетските корисници (Министерства, Агенции итн.)
 Бизнис секторот
 Граѓаните
Бенефити за Централна власт:
 Детално и директно следење на работата, ефикасноста, и
перформансите на буџетските корисници (како и на нивните
сектори, одделенија итн.);
 Добивање на конкретни информации за тоа кој буџетски
корисни ги исполнил своите цели (и во колкав дел);
 Поефикасно остварување на целите, мисијата и визијата на
централната власт од страна на буџетските корисници;
 Подобрена алокација на ресурсите - врз основа на добиените
информации за перформансите, се овозможува креирање на
политики и одлуки кој буџетски корисник/сектор/програма
ќе биде подржана, која санкционирана, каде има потреби од
промена на начинот на работа итн.
 Зголемување на ефикасноста на целиот јавен сектор (со
помал инпут остварување на поголем аутпут);
 Транспарентно презентирање на успешноста и остварените
перформанси (или неуспешноста) од работата на целата
структура од буџетски корисници;
 Полесно обезбедување на поддршка од јавноста за
определени програми или проекти кои ќе треба да се
спроведуваат
(врз
основа
на
покажаните
добри
перформанси);
 Полесно
обезбедување
на
поддршка
(посилна
аргументираност) за кредитирање и финансиска поддршка на
определени програми и проекти од кредиторите и
меѓународните финансиски институции;
 Добивање на конкретни насоки за планирање на идни
политики, програми и проекти, посебно во услови на
глобални економски нарушувања (зголемување на
фискалните мултипликатори);
Бенефити за регулаторните тела:
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Воспоставениот детален/разработен систем од индикатори за
мерење на перформансите ќе преставува солидна основа за
следење на работата на буџетските корисници и вршењето на
контрола/ревизија/регулирање;
Ќе се зголеми ефикасноста на работата на регулаторните
тела –
 ќе се скрати времето во кое ја спроведуваат својата
работа
 ќе се намалат трошоците за вршење на
контрола/ревизија/регулирање
 ќе се подобрат аутпутите од работата на
регулаторните тела (ќе бидат подетални и
поконкретни)
Полесно ќе може да се детектираат недостатоците во
секторите/агенциите/министерствата кои не ги исполнуваат
предвидените цели и ќе можат да се дадат конкретни
инструкции за исправање на недостатоците или пропустите;

Бенефити за буџетските корисници (Министерства, Агенции
итн.):
 Олеснето и детално следење на своето работење и
исполнувањето на предвидените цели и аутпути (на ниво на
одделенија, сектори, министерство);
 Подобар увид во успешноста/неуспешноста и недостатоците
во работата на своите единици (скратување на времето и
зголемување на точноста на детектирање) што овозможува
донесување на правилни и конкретни одлуки за наградување,
поддржување или санкционирање на истите доколку е
потребно;
 Подобра алокација на ресурсите во рамките на буџетскиот
корисник;
 Подобрување во аргументирањето и добивањето поддршка
од централната власт и граѓаните за проектите и
активностите кои ги спроведуваат;
 Поголема флексибилност за менаџерите во јавниот сектор кои ќе можат да бидат послободни во комбинирањето на
дадените инпути за остварување на планираните аутпути;
 Подобрено донесување на одлуки (менаџирање) за
политиките, активностите и проектите кои треба да ги
спроведуваат во иднина.
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Бенефити за бизнис секторот:
 поефикасен државен апарат што ќе води кон намалување на
цената на јавните сервиси;
 обезбедување на подобри/поквалитетни јавни услуги и јавни
добра – што ќе придонесе за заштеда на време и ресурси
(побрзо детектирање на недостатоците во обезбедувањето на
постојните сервиси и креирање на соодветни јавни
услуги/добра според потребите);
 транспарентно следење на перформансите на јавниот сектор
кои се од интерес за бизнисите;
 зголемување на знаењето, свесноста и можноста за
застапување од интерес на бизнис секторот, а кое е базирано
на перформансите за програмите, секторите, министерствата,
агенциите кои нудат јавни сервиси од интерес за бизнис
секторот.
Бенефити за граѓаните:
 обезбедување на поквалитетни и навремени јавни добра и
услуги;
 намалување на цените на јавните услуги/добра - поефикасен
јавен сервис (поевтинувањето се однесува на потребните
јавни приходи кои се собираат од граѓаните за обезбедување
на јавни добра и услуги);
 транспарентно следење на работата и ефикасноста на јавниот
сектор кои тие го финансираат;
 зголемување на знаењето, свесноста за работата на јавниот
сектор;
 посилно застапување на интересите пред одговорните јавни
служби;
 зголемување на отчетноста на јавниот сектор за политиките,
програмите и проектите кои ги имплементира.

2.1. Методологија на пресметка на бенефитите
Ќе употребиме микроекономски пристап на мерење на техничка
ефикасност во производство на бруто додадена вредност во
македонскиот БДП со помош на инпутите на буџетите на
буџетските корисници и бројот на вработени. Значи, од една страна
имаме буџетски корисници кои користат јавни средства и кои треба
да обезбедат социо-економски амбиент за економските агенти, а од
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друга страна резултатот се мери во секторска бруто додадена
вредност од БДП.
Главен недостаток на овој пристап е што сите производни сектори
во македонскиот БДП (ЕСС систем од 2010) се земени хомогени
најмалку од аспект на трудоинтензивност. Исто така
претпоставуваме дека системот на производство на додадена
вредност е со константна секторска економија на обем бидејќи
тешко е да се оцени за сите сектори соодветна економија на обем.
Идејата е дека буџетските корисници со алокацијата на финансиски
средства од буџетот на РМ и со бројот на вработени обезбедуваат
соодветна околина за македонската социо-економија и општество да
произведат соодветна додадена вредност т.е. БДП. Некои буџетски
корисници се поефикасни и поефективни во својата работа и со тоа
произведуваат релативно повисока додадена вредност, а некои
буџетски корисници се понеефикасни и понеефективни и
произведуваат релативно пониска додадена вредност.
Со оценка на просечната ефикасност во производство на 1 денар
додадена вредност од БДП од алокацијата на 1 денар кон
буџетскиот корисник и исплата на 1 денар по вработен ќе се добие
квантифицирана бројка за тоа колку повеќе додадена вредност би се
добило во македонскиот БДП при зголемена ефикасност на
буџетските корисници до ефикасност на оние буџетски корисници
кои релативно се оценети со оваа методологија како најефикасни во
РМ. Оваа повисока релативна ефикасност во работењето би
донела и пропорционално повисока додадена вредност која
повисока ефикасност ќе биде прокси за тоа за колку би се
зголемила додадената вредност доколку буџетските корисници
размислуваат во рамки на буџетирање по перформанси.
За да ја измериме таа процентно релативна повисока ефикасност,
која ќе биде прокси за процентното зголемување на додадената
вредност во македонскиот БДП, ќе ги употребиме граничните криви
кои се добиваат со математичко програмирање (mathematical
programming frontier). Ова е не-параметарски метод на Анализа
преку Обвивка на Податоци (Data Envelopment Analysis-DEA)37. Ќе
употребиме и параметарски метод на Анализа преку Стохастични
Криви (Stochastic Frontier Analysis-SFA)38 за да добиеме и друга
37
38

Детали за DEA програмирање има објаснето во Coelli (1996a).
Детали за SFA програмирање има објаснето во Coelli (1996b).
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квантитативна оценка за просечната (не)ефикасност на
македонските буџетски корисници во нивното влијание за
производство на бруто додадена вредност во БДП.

2.2.Анализа преку Обвивка на Податоци-DEA frontiers
Од пионерите Charnes, Cooper & Rhodes (1978), па досега се
публикувани некои 2,800 трудови и дисертации со употреба на DEA
(Види: Cooper, Seiford & Tone, 2000; Seiford, 2005).
DEA е корисен метод бидејќи дава флексибилност за ефикасно
моделирање на Единици за Донесување на Одлуки (Decision-Making
Unit-DMU) и овозможува моделирање на врска на производни
функции со мулти-инпути и мулти-аутпути, а овозможува и мерење
на перформанси. Понатаму, DEA е ориентирана на податоците и не
бара претпоставки кои се доста ограничувачки при регресии т.е. при
употреба на статистички методи. Главен недостаток е што со оваа
метода не може да се моделира шум и статистичка грешка и поради
тоа не може да се тестираат и статистички хипотези. Друг
недостаток е што DEA е доста сензитивна на нехомогени DMU. Во
нашиот случај DMU се буџетските корисници групирани според
ЕСС систем од 2010 кои користат вкупна буџетска алокација и број
на вработени за да обезбедат соодветно бруто додаден производ од
БДП.
Динамиката на DEA е илустрирана на следниот график. Даваме
комбинација на две мерки и тоа техничка и алокативна ефикасност
од која произлегува и вкупната економска ефикасност.
Слика. 1. Илустрација на DEA динамика
x2
y
S

P
Q

R

O

Q1

S

x 1
y

Извор: T. J. Coelli, A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis
(Computer) Program, 1996a
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На сликата јасно може да се види дека фирмата (во нашиот случај
буџетскиот корисник) употребува два инпута (буџетска алокација и
број на вработени), x1 , x2 , и произведува еден аутпут (во нашиот
случај додадена вредност), y. Единичната изокванта (isoquant) S-S е
изокванта при целосна ефикасна фирма (во нашиот случај буџетски
корисник). За оваа изокванта постои производна функција која е за
целосно ефикасните буџетски корисници. Линијата која е тангента
на изоквантата S-S е техничка стапка на супституција (technical rate
of substitution) и мери за колку еден инпут треба да се прилагоди за
да се одржи аутпутот константен доколку другиот инпут се менува.
Ако буџетскиот корисник оперира неефикасно на пример во точката
P, тогаш мерката за техничка неефикасност е растојанието QP. Ова
растојание е количината за колку инпутот кај буџетскиот корисник
треба да се редуцира за да се постигне истата додадена вредност
при намален инпут т.е. при зголемена ефикасност. Процентот за кој
треба да се намалат инпутите за да се постигне целосна техничка
ефикасност е всушност односот QP/OP.
Од тука техничката ефикасност (TE) според сликата е:
TE  OQ / OP  1  QP / OP (1)

Јасно е од равенката (1) дека TE ќе има вредност од 0 до 1 и поради
тоа е ефикасен квантифициран показател за техничката ефикасност
на буџетскиот корисник. На пример ако буџетскиот корисник
оперира во точка Q тогаш тој буџетски корисник е целосно
ефикасен и соодветната вредност за TE ќе има вредност еднаква на
1.
Она што може да го видиме од сликата и од равенката (1) е дека
точката Q е технички ефикасна но е алокативно неефикасна. Ова е
затоа што буџетскиот корисник треба да ги редуцира и
производните трошоци за да биде во целосно ефикасната точка Q1 .
Оттука алокативната ефикасност (AE) на буџетскиот корисник кој
оперира во точка P е:
AE  OR / OQ (2)

Растојанието RQ претставува редукција на производните трошоци
што би настанале доколку производството на додадена вредност се
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врши со целосна техничка и алокативна ефикасност т.е. во точката
Q1 наместо во технички ефикасната но алокативно неефикасната
точка Q. Соодветно на тоа, вкупната економска ефикасност ќе биде
(EE):
EE OR / OPTE AE OQ / OPOR / OQ (3)

Farell (1957) ја пресметува изоквантата на тој начин што од
податоците ниту една точка не смее да биде лево или подолу од
оние соодветни гранични точки кои ќе се најдат со математичкото
програмирање како што е тоа илустрирано на наредната слика.
Слика.2. Пресметка на изокванта од податоците
S

O

S

Извор: T. J. Coelli, A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis
(Computer) Program, 1996a

2.3.Анализа преку Стохастични Криви SFA frontiers
Друг сличен метод за оценка на кривата на фронтот е
параметарскиот метод на Анализа преку Стохастични Криви-SFA.
Во овој метод покрај случајниот статистички шум се воведува и
шум за егзогени шокови за буџетските корисници. На овој начин се
овозможува да се декомпонираат девијациите во перформансите на
буџетските корисници на две компоненти: неефикасност и шум.
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Овој параметарски пристап за мерење на ефикасност е развиен од
Aigner и Chu (1968), Aigner, Lovell и Schmidt (1977) и Meeusen and
Van den Broeck (1977) и е илустриран на следнава равенка:
ln( Yi )   ln xi  ( Vi  U i ) (4)

Каде Yi  е производство на додадена вредност од i-от буџетски
корисник;
 вектор на параметри;
x i е (k x 1) вектор на трансформации на инпутите i-от буџетски
корисник;
Vi се независни идентични дистрибуирани N (0,  2 v ) случајни
варијабли независни од U i ;
U i се случајни варијабли (не-негативно) кои се претпоставени
да ги претставуваат неефикасности за производство на додадената
вредност и се претпоставени да се независни идентични
дистрибуирани.
Моделот на равенката 4 е стохастичен фронт затоа што е ограничен
од стохастичната варијабла  ln xi  Vi и стохастичниот фронт кој
варира околу детерминистичкиот дел  ln xi .
Новата статистика  – е дефинирана за да тестира дали
неефикасноста е значителна во моделот и се пресметува како:



2
U
2 )
(  V2   U

(5)

Ако е  2 u =0 тогаш тоа значи дека нема ефекти од буџетските
корисници U i (т.е.  =0) и тогаш треба да се употреби
детерминистичниот модел. Ако е  =0 тогаш девијациите околу
фронтот се предизвикани од шум, а ако  =1 тогаш девијациите се
од техничка неефикасност.
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2.4.Модел
Идејата во нашиот модел е дека буџетските корисници со
алокацијата на финансиски средства од буџетот на РМ и со бројот
на вработени обезбедуваат соодветна околина за македонската
социо-економија и општество да произведат соодветна додадена
вредност т.е. БДП. Некои буџетски корисници се поефикасни и
поефективни во својата работа и со тоа произведуваат релативно
повисока додадена вредност од просекот, а некои буџетски
корисници се помалку еефикасни и ефективни и произведуваат
релативно пониска додадена вредност од просекот.
Со оценка на просечната ефикасност во производство на 1 денар
додадена вредност од БДП од алокацијата на 1 денар кон
буџетскиот корисник и исплата на 1 денар по вработен ќе се добие
квантифицирана бројка за тоа колку повеќе додадена вредност би се
добило во македонскиот БДП при зголемена ефикасност на
буџетските корисници до ефикасност на оние буџетски корисници
кои релативно се најефикасни во РМ. Оваа повисока релативна
ефикасност во работењето би донела и пропорционално
повисока додадена вредност која повисока ефикасност ќе биде
прокси за тоа за колку евентуално би се зголемила додадената
вредност доколку буџетските корисници размислуваат во
рамки на буџетирање по перформанси.

2.5. Податоци
Селекцијата на податоци, инпути и аутпути се базира на:
 Буџетот на РМ за 2012 година;
 Додадена вредност согласно ДЗС за 2012 година;
 Аутпут е додадената вредност за 2012 година од производниот
метод на БДП и по ЕСС 2010 класификација на сектори;
 Инпути се буџетската алокација на финансиски средства по
буџетски корисници, трошоци за плати и надоместоци за
вработените кај буџетските корисници и бројот на вработени;
 Инпутите од буџетските корисници соодветно се врзани за
аутпутот (додадена вредност) на секторите од производниот
метод на БДП по ЕСС 2010 класификација на сектори.
Имаме 10 сектори од производниот метод на БДП по ЕСС 2010
класификација на сектори. Имаме буџетски корисници кои ги
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поврзавме во по еден од овие 10 сектори од производниот метод на
БДП и по ЕСС 2010 класификација на сектори.
Со DEA и SFA оценката ќе ја оцениме просечната (не)ефикасност
на овие буџетски корисници во произведување на додадена
вредност со користење на нивниот алоциран буџет и со користење
на вработените со нивните плати и надоместоци.

2.6. Резултати од оценката
DEA-VRS резултати

Направивме оценка на DEA-VRS фронт39 за еден период (2012
година) за 10 сектори од производниот метод на БДП по ЕСС 2010
класификација на сектори. Користиме варијабилна економија на
обем и DEA која е аутпут ориентирана. Резултатите се илустрирани
на следната табела.
Табела бр. 6 - DEA-VRS бодови на ефикасност
Сектор по ЕСС 2010

1

2

3

4

5
39

Земјоделство, шумарство и
рибарство
Рударство и вадење на
камен; Преработувачка
индустрија; Снабдување со
електрична енергија, гас,
пареа и климатизација;
Снабдување со вода;
отстранување на отпадни
води, управување со отпад и
дејности за санација на
околината
Градежништво
Трговија на големо и
трговија на мало; поправка
на моторни возила и
мотоцикли; Транспорт и
складирање; Објекти за
сместување и сервисни
дејности со храна
Информации и комуникации

Константна

Варијабилна

Економија
на обем

0.006

0.544

0.011

0.141
1.000

1.000
1.000

0.141
1.000

0.020
0.080

1.000
0.376

0.020
0.213

Користиме DEAP 2.1 софтвер развиен од Coelli (1996a).
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6
7

8

9

10

Финансиски дејности и
дејности на осигурување
Дејности во врска со
недвижен имот
Стручни, научни и технички
дејности; Административни
и помошни услужни
дејности
Јавна управа и одбрана;
задолжително социјално
осигурување; Образование;
Дејности на здравствена и
социјална заштита
Уметност, забава и
рекреација; Други услужни
дејности; Дејности на
домаќинствата како
работодавачи; дејности на
домаќинствата кои
произведуваат разновидна
стока и вршат различни
услуги за сопствени потреби
Просек

0.000

0.173

0.002

0.106

0.834

0.127

0.002

0.190

0.011

0.001

0.887

0.001

0.003

0.142

0.024

0.136

0.615

0.155

Оценетата просечна ефикасност е околу 60% (0.615) што значи дека
буџетските корисници може да ги редуцираат инпутите во просек за
околу 40% за да постигнат максимум техничка ефикасност. Уште
еднаш напомнуваме дека не контролираме за хетерогеноста на
секторите во нашите пресметки и дека пресметките се врз основа на
оној сектор кој најдобро се покажал во производство на додадена
вредност, а земени во предвид инпутите на буџетските корисници.
Затоа овде не би навлегувале во поединечните бодувања на
ефикасност бидејќи нас не интересира просечната ефикасност која
ја земаме за ориентациона вредност.
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SFA estimation резултати
Ја користиме Cobb-Douglas SFA равенката со следната алгебарска
форма:
ln( Yi )   ln xi  ( Vi  U i ) (10)

Резултатите од SFA оценката40 на Cobb-Douglas производната
функција се дадени на следната табела. Позитивните знаци пред
варијаблата значи дека таа варијабла има позитивен ефект на
ефикасноста.
Табела бр. 7 - Резултати од SFA оценката
Варијабли  ln x
i

0

0

Пресек -

1

Буџетска алокација во денари

2

Плати во денари
Sigma-на квадрат


LL1)

SFA Cobb-Douglas
модел
0.098
(0.066) 2)
0.347
(1.462)
-0.015***
(-6.062)
2.936***
(21.608)
0.999***
(2282617)
-1.565

Забелешка:
10 опсервации
1) LL е log likelihood на моделот.
2) t-statistics во загради
* значајно на ниво од 10% значајност (критична вредност од 1.860)
** значајно на ниво од 5% значајност (критична вредност од 2.306)
*** значајно на ниво од 1% значајност (критична вредност од 3.355)

Од табелата гледаме дека  статистиката е статистички значајна со
што се покажува дека има техничка неефикасност и дека SFA
моделот подобро ја прикажува оценката отколку евентуалниот OLS
модел на оценка. Параметрите се со следен математички знак:
повисока буџетска алокација би значело и повисока техничка
ефикасност, а повисока ставка за плати би значела пониска
техничка ефикасност. Буџетската алокација не е статистички
значајна варијабла во нашиот случај, додека висината на платите и
40

Употребуваме софтвер Frontier верзија 4.1 развиена од Tim Coelli (1996b).
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надоместоците се статистички значајни на ниво на значајност од
1%.
Споредба на DEA-VRS бодови на ефикасност со SFA бодови на
ефикасност
Споредбата е илустрирана на следната табела.

Табела бр.8.- DEA-VRS бодови на ефикасност и SFA бодови на
ефикасност
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.

DEA бодови
0.615
0.689
1.000
0.142
0.369

SFA бодови
0.887
0.701
0.983
0.007
0.353

Просечната техничка ефикасност е оценета на 88.7% со SFA
методата и 61.5% со DEA-VRS методата. Со овие резултати
покажуваме дека ефикасноста може да се подобри во просек за
околу 40% (DEA-VRS) или 13% (SFA) со редукција на инпутите
(пониски плати или пониска алокација на ресурси за соодветниот
процент) за да се постигне истата додадена вредност или пак со
истите плати и истата алокација на ресурси би можела да се зголеми
додадената вредност во просек во рангот од 13% до 40%.
Дистрибуцијата на бодовите се во просек околу средната вредност и
тоа помалку при SFA методата отколку DEA-VRS методата
(разлика меѓу медијана и просек). Стандардната девијација не
покажува големи вредности. Уште еднаш укажуваме на
хетерогеноста на секторите за која не контролиравме во нашите
пресметки.

2.7. Заклучок
Целта ни беше да оцениме во просек за колку би можела да се
подобри техничката ефикасност кај некои од буџетските корисници
за да обезбедат таква социо-економска и општествена околина за да
економските агенти постигнат повисока додадена вредност во
македонската економија. Оценивме дека таа техничка ефикасност
во Македонија може да се подобри во рангот од 13%-40%.
Имплицитната претпоставка е дека ова подобрување кај некои од
буџетските корисници може да се постигне со тоа што би ја
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постигнале ефикасноста на оние буџетски корисници кои имаат
најголема ефикасност во просек.
Имплицитната претпоставка е и дека со воведување на буџетирање
по перформанси најмалку што очекуваме да се случи е да
буџетските корисници ја зголемат својата техничка ефикасност
најмалку до нивото да се изедначат со другите поефикасни буџетски
корисници. Доколку тоа се случи можно е да очекуваме бенефити
од воведување на буџетирање по перформанси најмалку во рангот
од 13%-40% на бруто додадена вредност од БДП. Ова се можни
бенефити во рангот од 850 милиони евра до 2,5 милијарди евра.
Сепак, не може да очекуваме дека овие бенефити би се
почувствувале веднаш. Од искуството на голем број на развиени
замји (Финска, Данска Шведска кои го започнале процесот во 1980тите, малку покасно Велика Британија, Канада, Австралија од
нашите простори Словенија, која и после 15 години се уште
концептот е во фаза на развивање, итн.41) кои го имплементирале
буџетирање по перформанси, лекцијата која може да се извлече е
дека воведување на овој концепт тешко со сигурност може да се
потврди дека е комплетно завршен и дека усовршувањето на истиот
може да трае со децении. Имајќи ги во предвид временските
периоди од 3-4 децении во кои развиените економии (со развиен
јавен сектор, политички и демократски систем) го имплементираат
и развиваат буџетирањето по перформанси, го утврдуваме периодот
во кој во нашиот случај би ги очекувале бенефитите и трошоците
кои се однесуваат на имплементација на новиот концепт на
буџеетирање.
Заради тоа ние во нашата анализа ќе претпоставиме
градуирани бенефити од 2% годишно (во наредните 50 години)
од очекуваните бенефити од 13% до 40% кои ги пресметавме, а
кои изнесуваа 850 милиони евра до 2,5 милијарди евра.
За наши цели во оваа студија понатаму ќе оперираме со овој ранг на
бенефити од воведување на буџетирање по перформанси во РМ и со
динамиката од 2% повисока додадена вредност од очекуваните
бенефити од 13% до 40% годишно. Ова е илустрирано на следниот
график каде се прикажани македонскиот БДП во евра со проекција
41

40% од земјите работат на развивањето на овој концепт повеќе од десет години
(види OECD, 2008).
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за долг рок (2% раст на долг рок) и со симулација на можни
подобрувања од воведување на буџетирање по перформанси.
Графикон бр. 1

Слика. Симулација на БДП на РМ од воведување на буџетирање по
перформанси со 13% и 40% зголемена ефикасност во милиони денари

3. Анализа на трошоци бенефити
Бидејќи ги имаме оценките на трошоците и бенефитите од
воведување на буџетирање на перформанси во Македонија ја
илустрираме и оценката за исплатливост за временски период од 50
години од оваа реформа во Македонија. Претпоставуваме
долгорочен раст на македонската економија од 2%. За оценка на
трошоците во нашата трошоци-бенефити анализа користиме
Проценка на влијанието на регулативата (Regulatory Impact
Assessment - RIA)42. Oваа методологија е целосно усогласена со
постојниот систем за стратешко планирање во министерствата и
постапките за координација на политиките и донесување на
одлуките во Владата на Република Македонија.
Утврдени се трошоците за секоја од претходно разработените
активности и постапки по фазите на имплементација. Начинот на
42

Министерството за информатичко општество и администрација е
министерство корисник и министерство кое управува со овој процес. Види
детално за регулативата, подготвените извештаи и докумантите кои ја регулираат
оваа област: https://ener.gov.mk/default.aspx
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нивната пресметка исто така е образложен. При утврдување на
трошоците земени се во предвид трошоците за организирање на
планираните активности (средби, состаноци обуки итн.), пресметка
на трошоците за креирање нови тела/сектори/институции,
пресметка на трошоците за потрошеното време и ангажман на
учесниците во имплементација на концептот, ќе биде вклучена на
крај и апроксимација за трошокот за сите вработени кои ќе бидат
дел од реформата.
Висината на трошоците е оценета со динамика илустрирана на
следната табела во денари и во евра.
Табела бр. 9.

Прва година

Втора година

Трета година

Четврта
година

Петта година

Шеста година

Период на
функционира
ње (трошоци
за
функционира
ње на новиот
концепт по
неговата
имплементаци
ја -истиот
трошок се
задржува во
следните
години

296.302.864

389.518.322

389.518.322

2.469.511.265

2.469.511.265

2.469.511.265

11.565.072

4.857.424

6.385.546,26

6.385.546,26

40.483.791,23

40.483.791,23

40.483.791,23

189.591,34

Нето сегашната вредност на овие оценети трошоци за 50 години
изнесува 99 милиони евра (8% дисконтна стапка43).
За оценка на бенефитите ќе употребиме микроекономски пристап на
мерење на техничка ефикасност во производство на бруто додадена
вредност во македонскиот БДП со помош на инпутите на буџетите
на буџетските корисници и бројот на вработени. Значи, од една
страна имаме буџетски корисници кои користат јавни средства и
кои треба да обезбедат социо-економски амбиент за економските
агенти, а од друга страна резултатот се мери во секторска бруто
додадена вредност од БДП.
43

Според оценката на ЦЕА за дисконтна стапка за јавен сектор во Македонија.
Види:
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20s
hort%20version%20final.pdf.
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Идејата во нашиот модел е дека буџетските корисници со
алокацијата на финансиски средства од буџетот на РМ и со бројот
на вработени обезбедуваат соодветна околина за македонската
социо-економија и општество да произведат соодветна додадена
вредност т.е. БДП. Некои буџетски корисници се поефикасни и
поефективни во својата работа и со тоа произведуваат релативно
повисока додадена вредност од просекот, а некои буџетски
корисници се понеефикасни и понеефективни и произведуваат
релативно пониска додадена вредност од просекот.
Со оценка на просечната ефикасност во производство на 1 денар
додадена вредност од БДП од алокацијата на 1 денар кон
буџетскиот корисник и исплата на 1 денар по вработен ќе се добие
квантифицирана бројка за тоа колку повеќе додадена вредност би се
добило во македонскиот БДП при зголемена ефикасност на
буџетските корисници до ефикасност на оние буџетски корисници
кои релативно се оценети со оваа методологија како најефикасни во
РМ.
Оваа повисока релативна ефикасност во работењето би донела
и пропорционално повисока додадена вредност која повисока
ефикасност ќе биде прокси за тоа за колку би се зголемила
додадената
вредност
доколку
буџетските
корисници
размислуваат во рамки на буџетирање по перформанси.
Очекуваните бенефити од воведување на буџетирање по
перформанси со примена на оваа методологија е во рангот од 13%40% на бруто додадена вредност од БДП. Ова се можни бенефити
во рангот од 850 милиони евра до 2,5 милијарди евра. Сепак, овие
бенефити не може да се очекуваат веднаш да резултираат.
Претпоставуваме дека тие градуирано ќе се случуваат во наредните
50 години по 2 процентни поени годишно.
Нето сегашната вредност од бенефитите се очекува да биде 4,2
милијарди евра во наредните 50 години (8% дисконтна
стапка44) при 13% подобрување на техничката ефикасност.
Нето сегашната вредност од бенефитите се очекува да биде 13
44

Според оценката на ЦЕА за дисконтна стапка за јавен сектор во Македонија.
Види:
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милијарди евра во наредните 50 години (8% дисконтна
стапка45) при 40% подобрување на техничката ефикасност.
Бенефитите се повисоки од оценетите трошоци за истиот период
во нето сегашна вредност од 99 милиони евра. Или, за секој
денар кој ќе се вложи во оваа реформа се очекуваат
дополнителни околу 2.600 денари бруто додадена вредност во
македонскиот БДП доколку имаме 13% подобрување на
техничката ефикасност или за секој денар кој ќе се вложи во
оваа реформа се очекуваат дополнителни околу 8.000 денари
бруто додадена вредност во македонскиот БДП доколку имаме
40% подобрување на техничката ефикасност.
Имајќи ги предвид резултатите од трошоци-бенефити анализата, без
двоумење можеме да потврдиме дека ваквата реформа на
македонскиот буџетски систем е повеќе од потребна. Трошоците за
имплементирање на истата се симболични во однос на она што
креаторите на политиките во Македонија може да направат – да
креираат ефикасен и ефективен механизам за алокација на јавните
пари. Во оваа насока се надеваме дека овој наш обид и анализа која
е пионерска во областа на проценка на ефектите од воведувањето на
овој концепт, ќе бидат ―иницијална каписла‖ која ќе го побуди
мотивација за една ваква реформа.

45

Според оценката на ЦЕА за дисконтна стапка за јавен сектор во Македонија.
Види:
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20s
hort%20version%20final.pdf.
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Анекс

99

Буџетски корисници (индикатори и аутпут индикатори) - Буџет на Р.
Македонија за 2015 год

Шифра

1001

Буџетски
корисник

Претседател на
Република
Македонија

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

70,990

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

25,970

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

48

Број на вработени: 48
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари):1.334

Број на меѓународни
посети на
Претседателот и
возвратени посети на
државници од други
земји: 49

1002

Агенција за
разузнавање

163,038

126,322

220

2001

Собрание на
Република
Македонија

689,110

293,051

459

Број на вработени:
220
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 707
Број на вработени:
459 , Оперативни
расходи по вработен
(во илјада денари):
1.059

нема

Број на ефективни
часови на одржани
седници: 840

100

Шифра

2002

Буџетски
корисник

Државен завод за
ревизија

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

117,405

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

72,030

Број на
вработени

95

2003

Државна
комисија за
спречување на
корупција

31,232

18,032

25

2004

Државна изборна
комисија

100,136

53,116

107

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на вработени: 95
Оперативни расходи Број на извршени
по вработен (во
ревизии: 80
илјади денари): 1.012
Број на реализирани
активности од инс.
надлежни за
Број на вработени: 25
имплементирање на
Оперативни расходи
активностите од
по вработен (во
Државната програма
илјади денари): 1.165
во однос на
вкупен број на
активности: 80%
Број на вработени:
107 , Оперативни
Број на денови на
расходи по вработен
одржани обуки: 30
(во илјади денари):
558
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Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

2005

Комисија за
заштита на
конкуренцијата

20,869

17,159

28

2006

Дирекција за
заштита на
лични податоци

23,834

15,574

24

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на вработени: 28
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 778
Број на редовни,
вонредни и контролни
инспекциски надзори
Број на вработени: 24
кај контролори и
Оперативни расходи
обработувачи на
по вработен (во
збирки на лични
илјади денари): 985
податоци во јавниот и
приватниот сектор:
400
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Буџетски
корисник

2007

Државна
комисија за
жалби по јавни
набавки

2008

Комисија за
верификација на
факти

2009

Регулаторна
комисија за
домување

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

15,372

20,490

8,430

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

11,662

16,660

6,860

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

14

Број на вработени: 14
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 1.072

18

Број на вработени: 18
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 1.130

7

Број на вработени: 7
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 1.161

нема
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Шифра

2010

2011

2012

Буџетски
корисник

Совет за
унапредување и
развој на
ревизијата
Комисија за
заштита од
дискриминација
Државна
комисија за
одлучување во
управна
постапка и
постапка од
работен однос во
втор степен

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

4

Број на вработени: 4
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 1.289

Број на издадени
лиценци на овластени
ревизори, друштва за
ревизија и
овластени ревизори –
трговци поединци: 15

4,557

нема

Број на
доставени/завршени
претставки: 160

51,749

Број на вработени: 48
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 1.060

5,257

3,567

47,040

48
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Шифра

2013

2014

3001

Буџетски
корисник

Ревизорско тело
за ревизија на
инструментот за
претпристапна
помош
Државна
комисија за
одлучување во
втор степен во
областа на
инспекцискиот
надзор и
прекршочната
постапка
Уставен суд на
Република
Македонија

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на вработени: 33
Број на Годишни
Оперативни расходи
ревизорски извештаи:
по вработен (во
33
илјади денари): 1.179

39,575

29,106

6,900

6,200

нема

23,520

Број на вработени: 26
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 1.304

34,224

33

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

26

нема
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Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Број на вработени:
547 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
1.920

4001

Влада на Р.
Македонија

1,297,383

239,410

547

4002

Служба за општи
и заеднички
работи на
Владата на Р.
Македонија

2,125,150

148,960

375

4003

Секретаријат за
законодавство

17,863

14,328

25

4006

Државно
правбранителств
о на Р.
Македонија

127,894

60,564

113

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на патувања во
земјата и странство
(денови):800 Број на
лица вклучени во
следење на процесот
Е-Влада: 400
Одржување на
Број на вработени:
хигиена во м 2:
375 Оперативни
1.477.692 м 2 Број на
расходи по вработен
дневници во земјата и
(во илјади денари):
странство: 100 Број на
1.814
налетни часови: 350
Број на вработени: 25 Број на изготвени
Оперативни расходи стручни мислења на
по вработен (во
Секретаријат за
илјади денари): 696
законодавство: 8.000
Број на вработени:
113 Оперативни
нема
расходи по вработен
(во илјади
106

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

денари):1.126

4008

Агенција за
администрација

39,489

25,882

45

4009

Секретаријат за
европски
прашања

117,378

58,468

98

Број на вработени: 45
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 763
Број на одржани
состаноци на
Комитетот за
стабилизација и
Број на вработени: 98 асоцијација и
Оперативни расходи поткомитетите кои
по вработен (во
произлегуваат од
илјади денари): 915
Спогодбата за
стабилизација и
асоцијација: 10 Број
на испратени државни
службеници во

107

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Мисија Брисел: 4 Број
на преведени и
ревидирани страни од
Службен весник на
Европска Унија: 1602
Број на спроведени
обуки и работилници:
80 Спроведени обуки
за ИПА: 60

4010

Секретаријат за
спроведување на
рамковен
договор

611,446

566,053

1637

4012

Агенција за
остварување на
правата на
заедниците

11,692

9,617

7

Број на вработени:
1.637 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
367
Број на вработени: 7
Оперативни расходи
по вработен (во
илјада денари): 1.659

нема

нема
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Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

4013

Агенција за
управување со
одземен имот

25,273

17,112

46

4014

Инспекциски
совет

16,608

11,858

7

5001

Министерство за
одбрана

5,652,810

3,368,808

7778

5002

Дирекција за
безбедност на
класифицирани
информации

22,398

17,248

31

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)
Број на вработени: 46
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 523
Број на вработени: 7
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 2.286

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на правосилни
одлуки и решенија за
привремено одземени
предмети: 690
нема

Број на лица на
служба во странство
како претставници на
МО: 31 Број на лица
од АРМ кои
учествуваат во
мировни мисии: 82
Број на вработени: 31 Број на издадени
Оперативни расходи НАТО/ЕУ
по вработен (во
безбедносни
илјади денари): 721
сертификати: 4041
Број на вработени:
7.778 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
642

109

Шифра

Буџетски
корисник

5003

Дирекција за
заштита и
спасување

5004

Центар за
управување со
кризи

6001

7001

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

259,741

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

125,641

Број на
вработени

271

149,736

134,101

308

Министерство за
внатрешни
работи

9,600,482

5,998,242

10925

Министерство за
правда

364,320

97,020

242

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)
Број на вработени:
271 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
785
Број на вработени:
308 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
482
Број на вработени:
10.925 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади
денари):759
Број на вработени:
242 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
679

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

нема

Одржани состаноци
на управувачкиот
комитет и групата за
проценка:5

нема

нема

110

Шифра

Буџетски
корисник

7002

Управа за
извршување на
санкции

7003

Управа за
водење на
матични книги

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

740,930

218,104

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

335,160

157,797

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

847

Број на вработени:
847 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
646

434

Број на вработени:
434 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
446

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на стручно
инструкторски
надзори во казненопоправните установи:
22
Број на издадени
изводи: 530.000 Број
на внесени записи од
матичните книги
водени рачно во
новиот систем за
електронско водење
на матичните книги:
750.000 Број на
донесени решенија во
управна постапка од
областа на матичната
евиденција: 3.300

111

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

4

Број на вработени: 4
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 1.305

7004

Биро за
застапување на
Р. Македонија
пред Европскиот
суд за човекови
права

8001

Министерство за
надворешни
работи

1,150,442

473,732

501

9001

Министерство за
финансии

1,460,224

311,094

765

9002

Министерство за
финансиии функции на
државата

40,397,926

5,370

3,920

Број на вработени:
501 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
2.277
Број на вработени:
764 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
656
нема

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

нема

нема

нема

нема

112

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

9003

Царинска управа
на Р. Македонија

917,110

651,460

1129

9004

Агенција за
стокови резерви

251,717

12,177

29

9005

Управа за јавни
приходи

1,127,388

707,388

1255

9006

Управа за
финансиска
полиција

29,192

22,442

29

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)
Број на вработени:
1.129 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
702
Број на вработени: 29
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 1.497
Број на вработени:
1.255 Оперативни
расходи по вработен
( во илјади денари):
1.273
Број на вработени: 29
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 493

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Надоместоци за
направени услуги во
царинска постапка (во
илјади денари): 61.000
нема

нема

нема

113

Шифра

9007

9008

Буџетски
корисник

Дирекција за
задолжителни
резерви за нафта
и нафтени
деривати
Државен девизен
инспекторат

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

874,500

11,000

7,114

4,214

Број на
вработени

16

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на вработени: 16
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 3.200
нема

нема
Број на усвоени
стандарди: 1.500 Број
на пријави за
акредитација: 180
Број на претпријатија
и лица вклучени во
програмата за
ваучерско
советување: 50

10001

Министерство за
економија

668,962

137,729

269

Број на вработени:
269 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
1.555

10002

Агенција за
странски
инвестиции и

475,276

79,776

65

Број на вработени: 65
Оперативни расходи нема
по вработен (во
114

Шифра

10003

10004

10005

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

промоција на
извозот

илјади денари): 4.251

Агенција за
промоција и
подршка на
туризмот
Дирекција за
технолошки
индустриски
развојни зони

Број на вработени: 21
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 3.406
Број на вработени: 65
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 4.629
Број на вработени:
313 Оперативни
расходи по вработен нема
(во илјади денари):
493

Државен пазарен
инспекторат

213,033

8,673

21

854,130

29,400

65

155,613

137,081

313

115

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

10006

Државен
инспекторат за
техничка
инспекција

20,273

15,288

33

11002

Државен завод за
заштита на
индустриска
сопственост

42,786

16,986

34

12101

Министерство за
животна средина
и просторно
планирање

657,729

98,000

206

12102

Државен
инспекторат за
животна средина

15,118

12,348

24

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на вработени: 33
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 589
Број на издадени
документи во
Број на вработени: 34
постапката за
Оперативни расходи
признавање на
по вработен (во
правата за
илјади денари):987
индустриска
сопственост: 27.500
Број на вработени:
206 Оперативни
расходи по вработен нема
( во илјади денари):
959
Број на вработени: 24
Оперативни расходи
нема
по вработен ( во
илјади денари): 630
116

Шифра

Буџетски
корисник

13001

Министерство за
транспорт и
врски

13004

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

3,313,597

117,450

245

Државен
инспекторат за
транспорт

31,352

19,757

40

13005

Државен
инспекторат за
градежништво и
урбанизам

19,494

11,564

24

13006

Државен
кумунален
инспекторат

18,010

9,310

19

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)
Број на вработени:
245 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
812
Број на вработени: 40
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 767
Број на вработени: 24
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 773
Број на вработени: 19
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 921

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на објавени и
спроведени постапки
за јавни набавки : 100
Број на распределени
ЦЕМТ дозволи: 1400
нема

нема

нема
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Шифра

14001

Буџетски
корисник

Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

901,551

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

362,840

Број на
вработени

896

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Број на вработени:
896 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
565

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на потпишани
договори за
реализација на
активностите за
Програмата за
проширена
репродукција на
шумите: 35

118

Шифра

14002

Буџетски
корисник

Агенција за
поттикнување на
развојот на
земјоделството Битола

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

71,234

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

59,584

Број на
вработени

121

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на вработени:
121 Оперативи
расходи по вработен
(во илјади денари):
588

Број на земјоделски
стопанства за кои се
прибираат податоци и
изготвуваат извештаи
за економски и
физички параметри во
рамки на
ФМС/ФАДН: 600 Број
на земјоделски
стопанства корисници
на советодавни
услуги: 4.000 Број на
контактирани
земјоделски
производители за
навремено
информирање како и
поддршка во
реализација на
владини програми:
119

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

50.000

14003

Управа за
хидрометеролош
ки работи

101,952

77,850

194

Број на вработени:
194 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
516

Број на серии на
квантитативни и
квалитативни мерења
на водите: 8 Број на
извештаи од

120

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

метеоролошките,
климатолошките,
дождомерните и
фенолошките станици
во Републиката: 12
Број на обработени
извештаи за
метеоролошките
параметри врз основа
на кои се изготвува
временска прогноза:
365

121

Шифра

Буџетски
корисник

14004

Агенција за
финансиска
поддршка на
земјоделството и
руралниот развој

14005

Агенција за
храна и
ветеринарство на
Р. Македонија

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

8,545,466

408,314

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

81,724

Број на вработени:
169 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
567

Број на одобрени
апликации за
користење на
финансиска поддршка
во земјоделството:
170.000
47 47
Број на одобрени
апликации за
користење на
финансиска поддршка
на руралниот развој:
1.650

133,770

Број на вработени:
312 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
579

нема

Број на
вработени

312

122

Шифра

Буџетски
корисник

14006

Државен
инспекторат за
земјоделство

14007

Државен
инспекторат за
шумарство и
ловство

15001

Министерство за
труд и социјална
политика

15002

Државен
инспекторат за
труд

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

115,920

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

71,148

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

132

Број на вработени:
132 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
850

18,438

17,346

28

34,169,104

635,925

1815

104,016

89,376

203

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на извршени
контроли по
инспектор од
Државниот
инспекторат за
земјоделство : 231

Број на вработени: 28
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 659
Број на вработени:
1.815 Оперативни
расходи по вработен нема
(во илјади денари):
502
Број на вработени:
203 Оперативни
расходи по вработен нема
(во илјади денари):
511
123

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

16001

Министерство за
образование и
наука

22,480,368

3,023,706

5646

16002

Биро за развој на
образованието

232,543

91,042

179

16003

Национална
агенција за
европски
образовни
програми и
мобилност

16004

Државен
просветен
инспекторат

140,586

52,423

10,976

47,803

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)
Број на вработени:
5.646 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
1.131
Број на вработени:
179 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
1.237

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

нема

нема

20

Број на вработени: 20
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 932

Обуки за училишта за
спроведување на
проекти во рамки на
е-Твининг: 1.900

88

Број на вработени: 88
Инспекциски надзори:
Оперативни расходи
10.000 Интегрални
по вработен (во
евалуации: 140
илјади денари): 595
124

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

16101

Агенција за
млади и спорт

430,712

18,228

17001

Министерство за
информатичко
општество и
администрација

283,252

67,130

17002

Државен управен
инспекторат

24,537

19,600

38

18001

Министерство за
култура

334,755

109,784

196

41

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Опфат на граѓани со
активности во
Број на вработени: 41
дејноста спорт: 10%
Оперативни расходи
Број на спортски
по вработен (во
учесници во
илјади денари): 764
меѓународниот систем
на натпревари: 1.200
Број на вработени:
Број на институции
196 Оперативни
вклучени во проектот
расходи по вработен
интероперабилност:
(во илјади денари):
21
469
Број на вработени: 38
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари):636
Број на вработени:
196 Оперативни
нема
расходи по вработен
(во илјади денари):
125

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

730

18010

Финансирање на
дејностиод
областа на
културата

3,554,653

962,890

2552

19001

Министерство за
здравство

5,932,704

87,833

147

19002

Државен
санитарен и
здравствен
инспекторат

58,070

33,810

74

Број на вработени:
2.552 Оперативни
расходи по вработен нема
(во илјади денари):
461
Број на вработени:
147 Оперативни
расходи по вработен нема
(во илјади денари):
6.025
Број на вработени: 74
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 760
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Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

41

Број на вработени: 41
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 909

19101

Министерство за
локална
самоуправа

19102

Државен
инспекторат за
локална
самоуправа

3,326

2,842

5

19201

Агенција за
иселеништво

19,473

9,898

20

19302

Комисија за
заштита на
правот за
слободен пристап
до информации
од јавен

352,181

14,502

24,727

10,682

18

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на реализирани
обуки на државни
службеници: 46 Број
на реализирани
меѓуопштински
соработки: 1.000

Број на вработени: 5
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 665
Број на вработени: 20
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 984
Број на вработени: 18
Оперативни расходи
нема
по вработен (во
илјади денари): 814
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Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

карактер

20001

Комисија за
односи со
верските
заедници и
верски групи

11,922

7,252

13

21001

Агенција за
катастар за
недвижности

770,520

342,780

913

Решенија за издавање
Број на вработени: 13
одобренија за
Оперативни расходи
привремен престој на
по вработен (во
странски верски лица:
илјади денари): 763
150
Број на изработени
ДТК во размер
1:50000: 10 Број на
Број на вработени:
интегрирани
913 Оперативни
катастарски општини:
расходи по вработен
1419 Процент на
(во илјади денари):
територија на РМ со
604
дигитално одржување
на катастарски
планови: 70%
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Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Број на вработени:
290 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
559

22001

Државен завод за
статистика

205,216

124,950

290

24001

Државен архив
на Република
Македонија

123,333

100,212

260

25001

Биро за судски
вештачења

36,508

17,052

34

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на реализирани
статистички
истражувања: 228
Број на подготвени
метаподатоци за
статистичките
истражувања: 68
Број на вработени:
Број на направени
260 Оперативни
посети за
расходи по вработен инспекциски и
(во илјади денари):
стручен надзор кај
461
имателите: 870
Број на примени
Број на вработени: 34
предмети за
Оперативни расходи
вештачење: 2.250 Број
по вработен (во
на примени предмети
илјади денари): 985
за проценка: 450

129

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

26001

МАНУ

150,308

58,690

63

28001

Биро за
регионален
развој

82,012

10,166

20

29010

Судска власт

1,853,691

1,559,657

3051

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)
Број на вработени: 63
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 2.043
Број на вработени: 20
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 926

Број на вработени:
3.051 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
596

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на научноистражувачки и
уметнички проекти:
104
Број на финансирани
проекти: 61
Број на судски
предмети: 520.000
Број на учесници во
спроведени обуки за
кандидатите за судии
и јавни обвинители и
континуирана
едукација на судиите
и јавните обвинители
и др. службеници во
судството и јавното
обвинителство: 7.450
130

Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

31010

Јавно
обвинителство
на Р. Македонија

432,197

335,511

448

31101

Народен
правобранител

72,776

50,036

78

66002

Фонд за
здравствено
осигурување на
Р.М

24,049,736

324,146

883

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)
Број на вработени:
448 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
896
Број на вработени: 78
Оперативни расходи
по вработен (во
илјади денари): 416

Број на вработени:
833 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
597

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на иницирани
постапки врз основа
на поднесени пријави:
47.500
нема
Број на извршени
контроли (контрола
на придонеси,
партиципација и
плати, боледувања,
лекувања во
странство, како и
контрола во ЈЗУ
специјални болници,
аптеки и приватни
ординации): 12.000
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Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Број на склучени
договори со ПЗУ, ЈЗУ
и аптеки: 4.350

66003

66004

Агенција за
вработување на
Р.М

Фонд за ПИОМ

2,344,840

56,656,672

164,840

261,672

481

Број на вработени:
481 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):
510

682

Број на вработени:
682 Оперативни
расходи по вработен
(во илјади денари):

Број на невработени
на кои им се
обезбедуваат парични
надоместоци по основ
на невработеност:
14.318
Број на подготвени
решенија за
остварување на право
од пензиско и
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Шифра

Буџетски
корисник

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)
646

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

инвалидско
осигурување: 36.000
Број на пензионери на
кои им се исплаќа
пензија: 301.560 Број
на деца попречени во
психофизичкиот
развој за кои Фондот
ќе учествува во
партиципација на
трошоците за
сместување: 110 Број
на пензионери за кои
се обезбедува
сместување во
пензионерските
домови: 460
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Шифра

Буџетски
корисник

Буџетски
корисници
(вкупно)

Вкупен
буџет (во
илјади
денари)

Трошоци за
плати и
надоместоци(
во илјади
денари)

Број на
вработени

Индикатори
(наведени во
Буџетот за 2015
год.)

240,648,032

24,450,405

50,325

Индикатори

Аутпут индикатори
(наведени во Буџетот
за 2015 год.)

Аутпут индикатори
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ВЛАДИНИ ПРОГРАМИ
Владините програми и потпрограми ги рефлектираат активностите на
Владата на Република Македонија кои се преземаат за реализација на
стратешките приоритети. Овие приоритети се дефинирани и содржани во
повеќе документи на Владата на Република Македонија. Средствата за
финансирање на владините програми се обезбедуваат од буџетски
средства, од донации и од заеми од меѓународни финансиски институции.
Утврдените владини програми се усогласуваат со редовните активности
на одделните министерства со давање на приоритет за нивното
финансирање. Планираните средства утврдени во Буџетот за 2015 година,
обезбедуваат имплементација на овие програми, континуитет во
реализацијата, како и следење на успешноста во исполнувањето на
стратешките приоритети.

Владини програми
- 2015 год.

А.
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

Б. МЕРКИ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА
СИРОМАШТИЈАТА

Аутпут индикатори
(единствено постојат наративните
објаснувања предвидени во
Буџетото за 2015 год.)
Развојот на локалната самоуправа во
Република Македонија и процесот на
децентрализација како нејзин
суштински сегмент, се утврдени како
главни цели во натамошната
демократизација на општеството и
подобрувањето на јавните услуги за
граѓаните. Имајќи ги предвид
досегашните резултати од
имплементацијата на процесот на
децентрализација, главните
предизвици во наредниот период ќе
бидат: демократското управување на
локално ниво и интегриран и одржлив
развој на единиците на локалната
самоуправа. Програмата АДецентрализација се реализира преку
потпрограмите А0-Децентрализација и
А2-Пренесување на надлежности на
ЕЛС.
Оваа програма ги опфаќа активностите
кои се однесуваат на
зголемување на вработувањето преку
реализација на перативниот план за
активни мерки за вработување, со
опфат на различни целни групи кои
потешко можат да се вклучат на

Вкупни
расходи
(во
илјади
денари)

16,278,175

235,527
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пазарот на трудот, а се во функција на
намалувањето на сиромаштијата.

В. УНАПРЕДУВАЊЕ
НА ОДБРАНАТА И
БЕЗБЕДНОСТА

Г. ЈАКНЕЊЕ НА
ВЛАДЕЕЊЕ НА
ПРАВОТО

Д. ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

К. РЕФОРМА НА
ЈАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЈА

Целта на оваа програма е
унапредување на одбранбените и
безбедносните активности на
Република Македонија и поттикнување
на Министерството за одбрана како
носител на овие активности да
продолжи со интензивирање на
процесот за влез во НАТО.
Целта на оваа програма е реализирање
на антикорупциските
иницијативи на Владата,
продлабочување на соработката со
меѓународниот кривичен суд, борба
против организираниот криминал и
продолжување со реформата на
судството.
Активностите од оваа програма се
реализираат со инвестиции во
железничката инфраструктура,
инвестиции во Технолошки
индустриски развојни зони, поддршка
на развојот на мали и
средни претпријатија, поддршка на
инвестициони вложувања, како и
преку економска промоција и
унапредување на деловните
активности.
За таа цел се спроведуваат обуки и
усовршување на јавната
администрација за ефикасно
управување со буџетските средства,
ефикасно управување со ЕУ
фондовите, усовршување на
вработените со ЕУ регулативите, како
и имплементација на ефикасни
контролни механизми во
менаџирањето со овие средства

365,000

34,742

3,356,620

558,486
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ЕУ

Н. ИНФОРМАЦИСКИ
И КОМУНИКАЦИСКИ
ТЕХНОЛОГИИ

О. РЕГИОНАЛЕН
РАЗВОЈ

С. УНАПРЕДУВАЊЕ
НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА

Т. ИНВЕСТИЦИИ ВО
ОБРАЗОВАНИЕТО

Во рамките на оваа програма се
прикажани активностите поврзани со
користењето на средствата од ИПА
фондови во функција на реализација на
стратешкиот приоритет на Владата на
Република Македонија за започнување
на преговорите за членство на
Република Македонија со Европската
Унија.
Со спроведувањето на развојните
проекти би се обезбедило забрзување
на циркулацијата на информациите
меѓу органите на управата, креирање и
водење на централна база на податоци
за водење на секторите за информатика
на државната управа, со што ќе се
обезбеди цврста ИТ основа за сите
хоризонтални програми со директна
или индиректна поддршка на
реализација на приоритетите на
Владата на Република Македонија.
Целта на оваа програма е промовирање
на рамномерен регионален развој на
државата и намалување на
диспаритетите во степенот на
развиеност меѓу планските региони.
Оваа програма опфаќа реализација на
проекти од областа на заштитата и
унапредувањето на животната средина,
одржливиот развој, валоризација и
ревалоризација на природните
вредности и слично.
Целта на оваа програма е подобрување
на условите во училиштата,
ученичките и студентските домови
што е од клучно значење за
подобрување на квалитетот на
образованието.

Вкупни расходи (во илјади денари)

5,226,033

133,654

118,723

214,345

540,439

27,061,744
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