ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ
НА ПРЕДЛОГ ПРОПИСИТЕ И ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА НИВНО УСВОЈУВАЊЕ
1. Назив на предлогот:
Предлог на Закон за
вештачење
3. Цел на предлогот:
Утврдување на предлог на
Закон
5. Контакт лице и звање:
Букурије Ајдини, помошник
раководител на Сектор
правосудство
7.
8.

Активност:
Вид на
барање:

2. Министерство / орган на државна управа:
Министерството за правда
4. Вид на предлог:
Предлог на Закон
6. Контакт тел./факс или е-пошта:
3106-592
bajdini@mjustice.gov.mk

(да) Регулатива во
врска со ЕУ

(/) Нова Програма

(/) Прераспределба (на средства)
помеѓу две прорами

(/) Друга нова
регулатива

(/) Зголемување/намалување
На постоечка програма

(/) Спојување на две или повеќе
програми

Цел на барањето / предложената активност: Предлог на Закон за вештачење
9.

Врска со владината програма:
/

10. Фискални импликации:

Тековна год.
A. Вкупни трошоци за предлогот
Плати
Стоки и услуги
Капитал
Трансфери
Вкупно
B. Одобрени средства за предлогот
Плати
Стоки и услуги
Капитал
Трансфери
Вкупно
C. Промена (разлика) од одобрените
средства (Б-А)
Плати
Стоки и услуги
Капитал
Трансфери
Вкупно
D. Расположиви средтства од прелевање
(од други активности или програми во
органот)
Плати
Стоки и услуги
Капитал
Трансфери
Вкупно
E. Нето имликации на средствата на
органот (Ц-Д)
Плати
Стоки и услуги
Капитал
Трансфери
Вкупно
F. Зголемување / намалување на
приходите

/

(илјада денари)
Втора 2010
Трета 2011
год.
год.
/
/

Четврта год.
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

G. Дополнителни извори на финансирање
или споделување на трошоците

/

/

/

/

/

/

/

/

Извор:
_____________________________
13. Нето зголемување / намалување на
бројот на вработени во врска со
предлогот
14. Какви гаранции, заеми или други
вистински или можни обврски ќе
произлезат за Владата (а кои не се
наведени во точка 11 А до 11 Г)
15. Ако ова претставува барање за
дополнителни средства во тековната
фискална година или н надвир од
нормалниот циклус на подготвување
на буџетот, дајте образложение.
16. Датум на завршување на
проценката

/

17. Датум на поднесување на
анализата до Министерството за
финансии за добивање мислење:

/

/

/

18. Датум на добивање на одговор од
Министерството за финансии:
19. Измени побарани од
Министерството за финансии:
20. Одговор на министерствотопредлагач:

/
/
/

21. Одговор од Министерството за
финансии:

/

22. Дали мислењето на
Министерството за финансии е дадено
во прилог:

23. Одобрено/Датум:
____________________.2010
Потпис на државен секретар или директор
на орган

/

Михајло Маневски
_
2010
Ден / месец / год.

Потпис на министерот

2010
Ден / месец / год.

