
Зпштп Буџетираое базиранп на перфпрманси 
вп РМ и вп МТВр? 

• Да се ппдпбри ефикаснпста и ефективнпста на јавните расхпди

• Згплемуваое на транспарентнпста и птшетнпста на државните институции 

• Зајакнуваое на прпцеспт на стратещкп планираое на државнп нивп и на нивп на 
институции (интегриран прпцес на бучетираое и стратещкп планираое)  

• Ппефикаснп ппстигнуваое на целите на прганизацијата и правилна и 
рамнпмерна алпкацијата на бучетските средства

• Згплемуваое на мпжнпста за кпмпарација на планираните активнпсти сп 
реализираните цели.

• Максимизација на резултатите и испплнуваое на щтп ппгплем брпј на цели сп 
ппмалку средства (ресурси)

• На нивп на институции - Кпнтинуиранп следеое и кпнтрпла на ппстигнатите 
резултати, згплемуваое на задпвплствптп на крајните кприсници (граданите и 
пдредени интересни групи)

• Ппттикнуваое на сппдветна јавна и наушна дебата за резултатите и ефикаснпста 
на ппределени бучетски прпграми и активнпсти



Какп буџетираоетп пп перфпрманси ќе
придпнесе за ппдпбруваое на рабптеоетп вп

вашата институција?

• Ппдпбруваое на кпнзистентнпста на прпектите, пплесна кппрдинација ппмеду 
прпектните департмани вп рамки на министерствптп пд една страна, и 
единиците за финансиски пращаоа и стратещкп планираое пд друга страна

• Ппјасна слика за трпщпците пптребни за реализираое на прпграмите, наспрпти 
традиципналнптп бучетираое наспшенп кпн максимизација на средствата

• Ппдпбра хпризпнтална и вертикална кпмуникација и спрабптка ппмеду 
прганизаципните единици и сппдветните институции сп цел ппефикаснп 
пстваруваое прпектите и прпграмите на владата

• Би пвпзмпжилп сппдветен “feedback” за ефектите пд реализираните прпекти и 
активнпсти на сппдветнптп министерствп. 



Ризиците и пречки кпи мпжат да гп птежнат
или спречат кпнкретнптп имплементираое на

кпнцептпт

• Дплгипт перипд пптребен за ппдгптпвка и имплементација на кпнцептпт на 
бучетираое базиранп на перфпрманси

• Премнпгу кпмплексни и немерливи таргети кпи би дпвеле дп кпнфузија и би гп 
препптпвариле сп инфпрмации самипт систем

• Одреденп нивп на птппр кај врабптените вп јавнипт сектпр за прифаќаое на 
нпвипт кпнцепт на рабптеое

• Ризик пд пплитишкп влијание и пристраснпст при прпцеспт на евалуација на 
кпнретните мерки 



Предлпг чекпри за имплементираое на 
кпнцептпт

• Сппдветна анализа на ппстпешкипт бучетски прпцес, сп цел негпвп ефикаснп 
ппврзуваое сп нпвипт кпнцепт

• Градуален (фазен) пристап кпн имплементација на кпнцептпт  
– парцијанп да се имплементира вп пдреден брпј сектпри (пилпт прпект вп рамки на 2 бучетски 

гпдини, сп цел елиминираое на ризикпт пд ппреметуваое на ппстпешкипт бучетскипт прпцес и 
реализацијата на целите на самите бучетски кприсници).

• Кпнцептпт да се имплементира пд дплу-нагпре. Целите и таргетите да ги 
пдредуваат ракпвпдителите на прганизаципните единици вп спрабптка сп 
целните групи и крајните кприсници на услугите (граданите)

• Единиците за финансиски пращаоа и стратещкп планираое би биле 
кппрдинатпри на целипт прпцес. 
– Дппплнителнп креираое на рабптна група кпја би спрпведувала неделни и месешни спстанпци вп 

рамки на бучетските кприсници за кппрдинација при имплементацијата на кпнцептпт

• Министерствптп за финансии какп кппрдинатпр на прпцеспт на владинп нивп

• Сппдветен нашин на мптивација и едукација на врабптените преку кпнтинуирани 
пбуки вп државите кпи веќе гп имплементирале нпвипт кпнцепт, какп и 
сппдветни линиски рабптилници ппмеду институции кпи гп спрпведуваат 
кпнцептпт вп рамките на државата


