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Кратенки 
 

АФПЗРР – Агенција за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој 

БИЈК – Барање за информации од јавен карактер 

ДДВ – Данок на додадена вредност 

ЕЛС – Единица на локална самоуправа 

ЈП – Јавно претпријатие 

ЦЕА – Центар за економски анализи 

МЗШВ – Министерство за шумарство и водостопанство 

МТВ – Министерство за труд и социјална политика 

МТСП – Министерство за труд и социјална политика 

МФ – Министерство за финансии 

РМ – Република Македонија 

ТМ – Транспарентност Македонија 
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1. Резиме за извештајниот период 
 
 

Централна власт 
 

Мониторинг на индикатори за следењето на буџетските трошења на 
централно ниво 
 
 Кумулативната реализација на буџетскиот дефицит до месец март 2016 год. 

изнесува 30%, што преставува скоро 5 п.п. поголема реализација од 
очекуваната рамномерна реализација (25%).  
 

 До месец март кумулативната реализација на ставката државни записи 
изнесува 29% од вкупно планираниот годишен буџет, што слично на 
буџетскиот дефицит е речиси 4 п.п. повеќе споредено со очекуваната 
рамномерна реализација на месечно ниво од 25%.  
 

 Капиталните расходи кумулативно до март 2016 година имаат реализација 
од 12%, што е 1/2 (скоро 13 п.п. пониска реализација) од очекуваното 
рамномерно месечно реализирање. 
 

 Кумулативната стапка на реализација до март на расходите за социјална 
помош изнесува 22% %, и речиси 3 п.п. под претпоставената рамномерна 
месечна (кумулативна) реализација од 25%.  
 

 Ставката – други трансфери е реализирана кумулативно до месец март од 
29 %, што е речиси 4 п.п. над претпоставената рамномерна месечна 
реализација. Стапката на реализација на оваа ставка само во месец март 
изнесува 11%. 
 

 Месечната стапка на реализација на расходите за стоки и услуги кумулативно 
до месец март изнесува 20%, и речиси 5 п.п. под претпоставената 
рамномерна месечна реализација од 25%.  
 

 Кумулативната месечната стапка на реализација на ставката социјални 
трансфери кон Агенција за вработување (вклучително и надоместоци за 
невработените, расходи за мерките за вработување и сл.) до месец март 
изнесува 19%, и речиси 6 п.п. под претпоставената рамномерна месечна 
реализација. 
 

 До месец март кумулативната реализација на ставката странски заеми 
изнесува 9,3% од вкупно планираниот годишен буџет, што е речиси 15,7 п.п. 
помалку споредено со очекуваната рамномерна реализација на месечно 
ниво од 25%. При толкувањето на податоците на оваа ставка треба да се има 
предвид нејзината изразена цикличност во реализацијата во зависност од 
периодот во кој е земен странскиот заем и неговиот износ. 
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 Приходите од административни такси и глоби до месец март (иако благо 
зголемена во однос на јануари) кумулативно се реализирале 20,4%, што 
преставува за 4,6 п.п. пониска реализација доколку рамномерно би се 
реализирал буџетот за оваа ставка секој месец во текот на годината.  
 

 Кумулативната стапка на реализација на данокот на добивка е значајно 
подобрена во месец март (очекувано сезонско движење) и изнесува 26,5 %, 
што за скоро 1,5 п.п. повисока од рамномерните 25%, доколку истата би се 
реализирала рамномерно на месечно ниво во текот на годината. Само во 
месец март стапката на реализација на данокот на добивка изнесува високи 
16%.  

Јавни објави на веб страниците на Влада и селектирани буџетски 

корисници 

 
 За разлика од претходните извештаи кога имаше тенденденција на 

намалување на бројот на објавите, во месец  април, бројот на објавите, 
во споредба со претходниот месечен извештаен период е зголемен за 
околу 13%. 
 

 Може да се забележи дека покрај малиот број на објави кај буџетските 
корисници и содржината на објавите е со скромни квантитативни и 
квалитативни податоци–односно кај сите мониторирани институции (кај 
тие што воопшто имаат било каква објава) процентот на објавени 
информации е многу мал. 
 

 Само 27% од вкупните објави на Влада на РМ ( која има најмногу - 75 
објави) содржат финансиски податоци за направените/планираните 
инвестиции.  

 
 Само 3% од вкупните објави на сите буџетски корисници содржат 

аналитичко елаборирање на планираните/ реализираните активности. 
 

 Скромен дел од објавите на сите 
мониторирани буџетски корисници 
(околу 10%) вклучуваат информации 
за изворите на средства, како и 
програмите/стратегиите/плановите 
врз основа на кои го најавуваат или 
реализираат објавениот проект. 
 

 Само 3 објави на Влада на РМ 
содржат било каква аналитика на 
објавите, додека останатите буџетски 
корисници во своите објави немаат суштински податоци за најавените 
активности.  
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 Најголем дел од објавите на сите мониторирани веб страници се 
однесуваат на посети, средби и конференции на државните претставници 
кои ги имале во текот на извештајниот период.  
 

 Од мониторингот на структурата-таргетот на објавите на клучните 
буџетски корисници се гледа дека доминантно таргетирани биле: младите 
и невработените (главно преку презентирање на мерките за 
субвенционирање, или информирање за нивната искористеност). 
 

 Карактеристично е да се спомене дека значителен дел од објавите се 
однесуваат на субвенционирање, како на пример за проектот “Купи куќа 
за млади” (околу 10% од вкупните објави), за кој веќе имаше голем број на 
објави во претходниот извештаен период, како и објави кои се однесуваат 
на субвенционирање. За овој „проект“ по претходна проверка на 
официјалните веб страници на Министерство за финансии и на 
Влада на РМ не беа пронајдени информации и податоци за истиот во 
соодветна стратегија, програма на владата односно министерството, 
како и  буџетска програма. Ова беше причината поради која беше 
пристапено со официјално БПИЈК, на кое што и по поминати 3 месеци 
од законскиот рок се уште не е добиен одговор. 

 
 Министерство за транспорт и врски или Министерството за економија како 

и Јавното Претпријатие за државни патишта, немаат никакви објави, 
додека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален 
развој има само една објава која не содржи финансиски податоци и извор 
на средства. 

 
 
Мониторинг на трошењето на ниво на локална власт 
 

Во овој извештаен период се евидентирани кумулативно сите забележани 
трошења на локално ниво, од почетокот на мониторингот 01.01.2016.  
 

 Од 01.01.2016-30.04.2016 се забележани вкупно 318 капитални и 
оперативни буџетски трошења во 24-те општини, по кои е постапено со 
дополнително прибирање на информации/податоци. 
 

 Од вкупните евидентирани трошења (318) за 58 % односно за 186 трошења 
е поднесено БПИЈК додека за останатите информации се добиени со 
дирекнтен контакт од општината или пак информациите биле јавно 
достапани на веб. 
 

 Од расположливите податоци добиени од локалната мониторинг група, се 
утврдува дека најголем број на капитални/оперативни расходи на локално 
ниво биле идентификувани во Охрид, Струмица и Куманово, додека 
значително малку трошења биле идентификувани во Македонски Брод, 
Чашка и Карбинци. 
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 Во однос на главната поделба на трошењата на оперативни и капитални - 

скоро три четвртини од регистрираните трошења се однесуваат на 
капитални вложувања (76% капитални и 24% оперативни трошења). 
 

 Во однос на областите на вложувања како главни се издвојуваат: 
реновирање/реконструкција на градинки училишта и др. образовни објекти, 
реконструкција на патишта и улици и реконструкција на водоводни и 
канализациони мрежи. 
 

 Од вкупно 318 евидентирани трошења во периодот на мониторинг, 52 се 
однесуваат на реконструкција на водоводни и канализациони мрежи, 112 на 
реконструкција на патишта и улици, 28 на реновирање/реконструкција на 
училишта, градинки, социјални домови и сл., и 126 трошења кои не можат 
да се сместат во горенаведените категории. 
 

 Од вкупно 318 евидентирани  трошења,  за  204 од нив има целосни 
или делумни податоци - односно за околу 36% од вкупните трошења, 
мониторите се уште не се обезбедиле јасни и конкретни информации 
и се уште се чека одговор на БПИЈК. 

 

 Само 7% од евидентираните трошења1  за кои има барем минимални 
податоци се предвидени во одредена стратегија на односната 
општина,  63% од трошењата се предвидени во некоја од програмите 
на општината,  57% се предвидени во соодветна буџетска програма, 
41% од трошењата се предвидени/направени со одлука на совет, a 37% 
се предвидени во план.  

  
 Само 2% од трошењата се предвидени/содржани во сите 5 документи 

односно во стратегија, програма, буџетска програма, одлука на совет 
и план.  12% од трошењата се содржани во 4 документи, 30% се 
предвидени/содржани во 3 документи, 18% во 2 документи и 23% во 
само еден документ. За 16% од трошењата нема  јасни и целосни 
податоци. 

  
  За 39% од поднесените барања е добиен одговор во рамките на 

законскиот рок, за 40% од барањата се чека одговор (односно сеуште 
не е поминат рокот за одговор) додека за 21% од поднесените барања 
за пристап до информации од јавен карактер не е добиен одговор во 
рамките на законскиот рок. 

  

                                                             
1 Вкупно 204 евидентирани со целосни или делумни податоци. 
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Вовед 

 
Мониторингот на трошењето од  буџетот на централно и локално ниво 
преставува комплексен процес која бара најпрво дефинирање на методологија 
и понатаму дизајнирање на шема за нејзина имплементација од која навремено 
и точно ќе се продуцираат конкретни информации и податоци. 
 
Со цел реализација на оваа операција, ЦЕА пристапи кон реализација на 
неколку активности кои понатаму ќе служат како основа за извештаите кои се 
продуцираат. Во текот на месец ноември-декември 2015 год. од страна на 
експертскиот тим на Центарот за економски анализи (ЦЕА) беше развиена 
методологија за следење на трошењата од буџетот на централно и локално ниво 
во Република Македонија (РМ) во предизборниот и изборниот период за 
предвремените избори најавени за јуни 2016 година. Развивањето на ваква 
методологија е од посебен интерес за РМ имајќи предвид дека ваква активност 
до сега не била спроведена во државата.  
 
Методологијата се состои од два дела: 
 

1. Мониторинг на буџетските трошења на централно ниво (извршување на 
буџетот и следење на објави на буџетски корисници). 

2. Мониторинг на буџетските трошења на локално ниво (мониторинг на 
квартално извршување на општинските буџети и мониторинг на 
капиталните/оперативните расходи), 

o мониторингот на локално ниво има и компонента на следење на 
трошењето на локално ниво од единиците на локална самоуправа, 
буџетските единки и комуналните претпријатија од страна на 
обучени локални набљудувачи. 

 
Методологијата ќе ги следи трошењата и најавите за трошења од Владата, 
буџетските корисници, нивните претставници, локалната самоуправа (избран 
примерок), комуналните претпријатија (избран примерок) и нивните 
претставници ќе биде имплементирана од Транспаренси Интернешнл- 
Македонија, ЦЕА и од партнерски организации-локални набљудувачи. 
 
За реализација на развиената методологија која се применува за мониторинг во 
овој извештај беа креирани неколку алатки (Google forms, excel алатки, база на 
податоци), прашалници и формулари кои на локалните набљудувачи, на ЦЕА и 
ТИ-М, кои овозможат платформа за следење на јавните расходи во периодот кој 
следи.  
 
Со цел имплементација на оваа методологија заедно со партнерската 
организација ТИ-М,  беше спроведен повик за локални набљудувачи на 
трошењето на буџетите на локално ниво, и со помош на интервју на кандидати 
кои се влезени во потесен круг, направена е селекција на локалните 
набљудувачи (вкупно 8 се селектирани, види Анекс).  
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За полесна координација и примена на методологијата за мониторинг е 
направен и водич кој има за цел да им помогне на локалните набљудувачи да ги 
користат алатките изготвени за потребите на проектот. Пред започнување со 
мониторингот на трошењето на буџетите на локално ниво, беше спроведена 
еднодневна обука (22.12.2015) од страна на ЦЕА и еднодневна обука од страна 
на ТИ-М (23.12.2015) на кои беа презентирани алатките кои набљудувачите ќе 
ги користат при прибирањето на информации од терен, како и начините за 
известување.  
 
Резултатите од креираната методологија и од работата на тимот на ЦЕА, ТИ-М 
и тимот на локални монитори ќе биде презентиран во продолжение. 

 
 

2. Буџетски Трошења 
 
 

A) Трошењето од централниот буџет 

 
1. Мониторинг на буџетските трошења на централно ниво-мониторинг и 
анализа на месечните извештаи кои ги објавува Министерството за 
финансии на РМ за извршување на буџетот 
 
Мониторингот се врши врз основа на креирана база на податоци (од податоци 
од месечни/квартални извештаи од Извршување на Буџет 2008-2016 год.) преку 
што се утврдени главните трендови и сезонски ефекти во политичките и 
економските циклуси и разликите во буџетските трошења во тековниот период, 
и нивно споредување со минати периоди. Целта на испитувањето на движењето 
на посебни позиции на приходи/расходи во буџетот за претходниот период 
(претходните изборни циклуси) претставува основа да се види шаблонот по кој 
се менуваат зголемуваат/намалуваат определени буџетски позиции пред и за 
време на избори. Ова понатаму ќе ни овозможи споредба на истите со тековните 
движења на буџетските приходи и расходи и со извесна доза на внимание 
предвидување на движењето на истите во изборниот процес кој доаѓа.  

Мониторинг на индикатори за следењето на буџетските трошења на 

централно ниво 

 

Анализата на национално ниво е базирана на официјално достапните податоци 
за буџетските ставки од месечните извештаи за извршување на буџетот. Нашата 
цел во периодот на мониторинг е блиску да го следиме движењето на 
селектирани ставки кои вообичаено се поврзуваат со политичкиот и економскиот 
циклус.  
 
За секоја од буџетските приходи и расходи во буџетот кои се дел од 
мониторингот е креирана база на податоци во која се следи: 
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- Реализација  на буџетот, во проценти на месечна  и на квартална основа.  
- Кумулативна реализација  на буџет, во проценти на месечна и на 

квартална основа.  
- Апсолутно извршување на буџетот на месечна и квартална основа 
- Рамномерност во извршувањето на буџетот на месечно и квартално ниво 

со цел да се видат отстапувањата од месечниот/кварталниот просек 
- Отстранување на сезонскиот ефект од движењето на буџетските ставки 

(приходи и расходи) и преставување на истиот со посебна линија на 
графичките прикази (“сезонски фактор” кај кварталните прикази и 
“месечни фактори” кај месечните прикази на податоците) со цел појасно 
да се видат движењата на определени приходи и расходи кои евентуално 
произлегуваат од дискрециони одлуки, а не врз основа на сезонски 
ефекти. За секоја од посебните буџетски ставки е пресметан и 
мониториран и трендот кој го следат истите. 
 

Буџетските позиции кои се дел од мониторингот во овој дел од извештајот 
опфаќаат: 
Јавни приходи: вкупни даноци, ДДВ, данок на добивка, административни такси и 
глоби, персонален данок на доход. 
Јавни расходи: Капитални расходи, плати и надоместоци, стоки и услуги, 
здравствена заштита, расходи за пензии, парични надоместоци за невработени, 
и категоријата други трансфери која вклучува и трансфери кон ЕЛС, субвенции 
за земјоделството. 
Финансирање на дефицит:  движење на дефицит/суфицит, државни записи и 
странски заеми. 
 
Во анализата која ќе следи ќе бидат презентирани генерални заклучоци и само 
селектирани графички прикази кои ги потврдуваат нашите констатации, имајќи 
ја предвид обемноста на базата на податоци и информациите кои невозможно 
во целост да се презентираат во ограничениот простор на овој извештај. 
 
Напомена: Со цел појасно претставување на движењето на определените 
расходи/приходи во дел од графици (може да се види со права 
хоризонтална црвена линија) е прикажано рамномерното ниво (изразено 
во %) доколку определена буџетска ставка би се реализирала рамномерно 
на месечно/квартално ниво во текот на годината. Ова преставува визуелно 
погоден графички приказ за да се спореди и утврди во кои периоди има 
значајно поголемо/помало реализирање на определените 
приходи/расходи од рамномерно утврденото. 

 
Во делот на графичките прикази на месечно ниво со црвена линија  
(        ) е прикажан сезонскиот фактор, односно вообичаеното/сезонско 
движење на определен приход/расход (следен во периодот од 2008 година 
до сега), со цел да видиме дали промените пред, за време и после избори се 
резултат на сезонските движења или на други дискрециони фактори. Во најголем 
дел од графичките прикази со цел појасно презентирање на движењето на 
индикаторите пред и за време на изборите, во истите се обележани временските 
приоди кога се одржувани изборите:  
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Локални избори     ---------------- 
Парламентарни избори -------------- 
 

Месечни Фактори -  сезонски фактор на движење на месечно ниво на секоја 
од разгледуваните буџетски ставки од месечните извештаи за 
извршување на буџетот е прикажано со црвена линија (                      ) со 
што се гледа вообичаеното/сезонско движење на определен 
приход/расход (следен во периодот од 2008 година до сега), 
 

Приходи/Расходи за месецот – динамика на движење на месечните 
приходи/расходи од извршувањето на буџетот спореден со 
вообичаените сезонски движење на истиот приход/расход (следен во 
периодот од 2008 година до јануари 2016), е прикажано со сина линија и 
маркер за месецот  јануари 2016 (           ).     
 
 
Вкупни приходи од Даноци 
 

Вкупните даноци до месец март 2016 година ја следат нивната вообичаена 
месечна динамија и бележат благо подобрување во кумулативна реализација 
која изнесува 23,8%, и е само за 1,2 п.п. помалку од рамномерните 25%, доколку 
дадената буџетска ставка би се реализирала рамномерно на месечно ниво во 
текот на годината.  
 

     
 

 
Данок од добивка 
 

Кумулативната стапка на реализација на данокот на добивка е значајно 
подобрена во месец март (очекувано сезонско движење) и изнесува 26,5 %, што 
за скоро 1,5 п.п. повисока од рамномерните 25%, доколку истата би се 
реализирала рамномерно на месечно ниво во текот на годината. Само во месец 
март стапката на реализација на данокот на добивка изнесува 16%. Според 
месечната динамика и искуството до сега се очекуваше поголема реализација 
во месец март поради начинот на плаќање на данокот од страна на правните 
лица и потенцијални позитивни ефекти од економска активност.  
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Персонален данок на доход 

 

Кумулативната месечната стапка на реализација на персоналнот днок на доход 
до месец март изнесува скоро 23%, и речиси 2 п.п. под претпоставената 
рамномерна месечна реализација од 25%.  
 

 
 
 
Административни такси и глоби (приходи) 
 

Кумулативната реализацијата на приходите од административни такси и глоби 
до месец март (иако благо зголемена во однос на јануари) изнесува 20,4%, што 
преставува за 4,6 п.п. пониска реализација доколку рамномерно би се 
реализирал буџетот за оваа ставка секој месец во текот на годината.  

 

 
 

 
Буџетски дефицит/суфицит 
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Кумулативната реализација на буџетскиот дефицит до месец март 2016 год. 
изнесува 30%, што преставува скоро 5 п.п. поголема реализација од очекуваната 
рамномерна реализација (25%). Само во месец март месечната реализација на 
буџетскиот дефицит изнесува 6%. 
 

   
 
 
Државни записи 
 

Државните записи се основните инструменти на Владата/државата  преку кои го 
финансира дефицитот на домашниот финансиски пазар. До месец март 
кумулативната реализација на ставката државни записи изнесува 29% од вкупно 
планираниот годишен буџет, што слично на буџетскиот дефицит е речиси 4 п.п. 
повеќе споредено со очекуваната рамномерна реализација на месечно ниво од 
25%.  
 

    
 
Странски заеми 
 

Странските заеми се уште еден извор на финансирање на дефицитот и 
потребата за финансиски средства на државата. При толкувањето на 
податоците на оваа ставка треба да се има предвид нејзината изразена 
цикличност во реализацијата во зависност од периодот во кој е земен странскиот 
заем и неговиот износ. Стапка на реализација за месец март во однос странски 
заеми изнесува 6,6%. До месец март кумулативната реализација на ставката 
странски заеми  изнесува само 9,3% од вкупно планираниот годишен буџет, што 
е речиси 15,7 п.п. помалку споредено со очекуваната рамномерна реализација 
на месечно ниво од 25%.  
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Капитални расходи 
 

Капиталните расходи кои преставуваат моторите на растот во една економија 
кумулативно до март 2016 година имаат реализација од скромни 12%, што е 1/2 
(скоро 13 п.п. пониска реализација) од очекуваното рамномерно месечно 
реализирање кое изнесува 25%. 
 

 
 
 
Социјална помош 
 

Анализата на рамномерноста на реализирање расходите за социјална помош  
покажува дека овие расходи имаат циклично движење. Кумулативната стапка на 
реализација до март на расходите за социјална помош изнесува 22% %, и речиси 
3 п.п. под претпоставената рамномерна месечна (кумулативна) реализација од 
25%.  
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Други трансфери 
 

Кумулативната месечната стапка на реализација на ставката – други трансфери 
до месец март изнесува 29 %, и речиси 4 п.п. над претпоставената рамномерна 
месечна реализација од 25%. Стапката на реализација на оваа ставка само во 
месец март изнесува 11%. 
 

   
 
 
 
Стоки и услуги 
 

Кумулативната месечната стапка на реализација на расходите за стоки и услуги 
до месец март изнесува 20%, и речиси 5 п.п. над претпоставената рамномерна 
месечна реализација од 25%. Стапката на реализација на оваа ставка само во 
месец март изнесува 7%. 
 

 
 
 
Агенцијата за вработување (расходи) 

 
Кумулативната месечната стапка на реализација на ставката социјални 
трансфери кон Агенција за вработување (вклучително и надоместоци за 
невработените, расходи за мерките за вработување и сл.) до месец март 
изнесува само 19%, и речиси 6 п.п. под претпоставената рамномерна месечна 
реализација од 25%. 
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Јавни објави на веб страниците на Влада и селектирани буџетски 
корисници 
 
Од самиот почеток на мониторингот (декември 2015 г), во секој извештаен 
период се евидентираа се помалку објави на веб страниците на Владата и на 
селектираните буџетски корисници. За разлика од претходните извештаи кога 
имаше тенденденција на намалување на бројот на објавите, во месец  април, 
бројот на објавите, во споредба со претходниот месечен извештаен период е 
зголемен за околу 13%. 
 
Во рамките на овој мониторинг се следат сите објавени 
мерки/активности/политики кои директно или индиректно се поврзани со 
фискални импликации, како  и квалитетот на истите во однос на информациите 
кои ги даваат буџетските корисници за планираната/направената активност. 
 
Покрај официјалните квантитативни податоци кои можат да се добијат од 
месечните извештаи за Извршување на Буџет  на РМ од Министерството за 
финансии, мониторингот вклучува и следење на официјални објави на веб 
страниците на клучни буџетски корисници чија што директна поврзаност со 
граѓаните е најголема и кои се индиректен показател за политиките и 
активностите кои се планираат/имплементираат и тоа:  

 Влада на РМ, 

 Министерство за труд и социјална политика,  

 Министерство за транспорт и врски,  

 Министерство за финансии,  

 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 

 Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,  

 ЈП за државни патишта.  
 
Во рамките на оваа методологија се следат сите објавени 
мерки/активности/политики кои директно или индиректно се поврзани со 
фискални импликации (прикажани во анекс). 
 
Овој мониторинг опфаќа проверка на веб страниците на буџетските корисници, 
се евидентираат сите објави, и при тоа се забележува колку од објавите содржат: 
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- финансиски податоци за предвидената/најавената/објавената 
инвестиција; 

- колку од објавите имаат аналитика и програма која ја предвидува 
активноста или трошењето; 

- колку од објавите кои се однесуваат на некакви законски измени имаат 
објавено ПВР (проверка на влијанието на регулативата); 

- во колкав дел од објавите се наведени изворите од каде се обезбедени 
средствата за најавената/реализираната активност/проект; 

- кој е таргетот - крајниот корисник на објавената инвестиција/проект; 

- финален чекор на мониторинг - методологијата вклучува подготвување и 
испраќање на барање за пристап до информации од јавен карактер за 
проектите/активностите кои имаа значајни фискални импликации и  се од 
посебно значење за граѓаните. 

 
Процесот на следење е претставен на следниот график. 

 

 
График. Процес на следење на најавени трошења на средства од буџетот на РМ 

 
 

Следење на објави за извештајниот период 
 
На следната табела може да се види вкупниот број на објави кои се направени 
во месец април на веб страниците на буџетските корисници кои се 
мониторираат: 
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График. Број на објави за услуги според буџетски корисник во извештајниот период 

 
Од графикот се гледа дека доминантен број односно околу три четвртини од 
објавите се од Владата на РМ. Во споредба со месец март, бројот на објави на 
буџетските корисници е многу малку зголемен (што може да се забележи во 
графиците кои следуваат), а апсолутниот број на објави на Влада на РМ е 
зголемен за околу 13% во споредба со претходниот  извештаен период. Дел од 
буџетските корисници кои се мониторирани, како на пример Министерство за 
транспорт и врски или Министерството за економија, како и Агенцијата за 
државни патишта, воопшто немаат никакви објави.  
 
Иако интензитетот на објавите како и во претходниот извештаен период е 
релативно мал, на следните графици се илустрирани атрибутите на содржините 
за најавените/реализираните активности/инвестиции кои буџетските корисници 
ги пласираат до граѓаните за месец април 2016 година.  
 

1) Влада на РМ 
 

 

2) Министерство за труд и 
социјална политика на РМ 

 
 

3) МЗШВ 
 

 

 
4) Министерство за Финансии на РМ 
 

 
 

 
  

Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и рурален има само една 
објава и истита  не  содржи финансиски податоци и податоци за извор на 
средства од каде се финансира активноста наведена во објавата.  
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Илустрација на информациите кои се содржат во вкупниот број на објави  и 
нивна споредба со претходниот извештаен период:  
 

 
Графици: Информации кои се содржат во вкупен број на објави- март и април 2016 

 
Како што може да се види од наредната табела и на претходно прикажаните 
графикони: 
 

- Само 26% од вкупните објави на Влада на РМ (75 објави) содржат 
финансиски податоци за направените/планираните инвестиции или за 
објавите во кои се најавува нова инвестиција (Владата која има 
најмногу објави). 

- Само 3% од вкупните објави на сите мониторирани буџетски корисници 
содржат аналитичко елаборирање на планираните/ реализираните 
активности. 

- Скромен дел од објавите на сите мониторирани буџетски корисници 
(околу 10 %) вклучуваат информации за изворите на средства, како и 
програмите/стратегиите/плановите врз основа на кои го најавуваат 
или реализираат објавениот проект. 

- Буџетските корисници на своите веб страници објавуваат многу малку 
информации за нивните активности.  

- Може да се забележи дека покрај малиот број на објави и содржината на 
објавите е со скромни квантитативни и квалитативни податоци–
односно кај сите мониторирани институции (кај тие што воопшто 
имаат било каква објава) процентот на објавени информации е многу 
мал (види табела подолу). 

- Само за 3 објави на Влада на РМ содржат било каква аналитика на 
објавите, додека останатите буџетски корисници во своите објави 
немаат суштински податоци за насловите.  

- Најголем дел од објавите на сите мониторирани веб страници се 
однесуваат на посети, средби и конференции на државните 
претставници кои ги имале во текот на извештајниот период.  
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Процентот на објави кај буџетските корисници кои содржат финансиски 
податоци, аналитика или конкретен извор на средства во останатите буџетски 
корисници е помал од 30%. 
 

 
 

График: Број на објави во март кои содржат и не содржат финансиски податоци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела. Објави и карактеристики на објави од буџетските корисници за месец 
април 2016 година 

 
 
 

Табела. Објави и карактеристики на објави од буџетските корисници за месец 
март, 2016 година 

Буџетски 

корисник Вкупен број на објави

Број на објави кои 

содржат фин. податоци

% на содржини кои 

содржат фин податоци

% на содржини 

кои НЕ содржат 

фин. податоци

Влада на Р.М 75 21 28% 72%

МТСП 4 1 25% 75%

МТВ 0 0 0% 0%

МФ 20 3 15% 85%

АФПЗРР 3 0 0% 100%

МЗШВ 4 0 0% 100%

ЈПДП 0 0 0% 0

Вкупно 106 25 24% 76%
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Од мониторингот на структурата-таргетот на објавите (односно проектите) на 
клучните буџетски корисници се гледа дека доминантно во фокусот биле: 
младите и невработените (остатокот, односно најголемиот дел е наменет општо 
за граѓаните, со општи објави за посети, средби и учество на конференции на 
претставници на Владата).  
 
На следниот график, прикажани се области за кои буџетските корисници даваат 
информации за граѓаните. Исто така прикажан е и крајниот корисник/таргет 
групата за кој се однесуваат трошењата или информациите.  
Од графикот може да се види дека доминантно се објавуваат содржини за 
настанати средби, состаноци, посети по институции, многу помалку за нови 
инвестиции. Интересно е да се спомене дека значителен дел од објавите се 
однесуваат на субвенционирање, како на пример за проектот “Купи куќа за 
млади” (околу 10% од вкупните објави), за кој веќе имаше голем број на објави 
во претходниот извештаен период, како и објави кои се однесуваат на 
субвенционирање.  
 

 

Буџетски 

корисник Вкупен број на објави

Број на објави кои 

содржат фин. податоци

% на содржини кои 

содржат фин податоци

% на содржини 

кои НЕ содржат 

фин. податоци

Влада на Р.М 65 17 26% 74%

МТСП 10 0 0% 100%

МТВ 0 0 0% 0%

МФ 15 3 20% 80%

АФПЗРР 3 0 0% 100%

МЗШВ 1 1 100% 0%

ЈПДП 1 1 100% 0%

Вкупно 95 22 23% 77%
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График. Области кои се таргетирани со најава за зголемени трошења 

 

Од мониторингот на структурата-таргетот на објавите (односно проектите) на 
клучните буџетски корисници се гледа дека доминантно на објавите на Влада и 
Министерство за финансии во фокусот биле: младите и невработените, и тоа 
преку презентирање на мерките за субвенционирање, или информирање за 
нивната искористеност. Сепак, поголем дел се однесуваат генерално за сите 
граѓани, презентирајќи ги средбите кои биле остварени во периодот, 
макроеконосмките ситуации во земјата и слично. 
 

 
 

График. Корисници кои се таргетирани со најава за зголемени трошења 
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Б) Трошење од буџетите на единиците на локална самоуправа 

1. Мониторингот на трошења на ниво на локална власт 

 
Во мониторингот и прибирањето на податоци за трошења на ниво на локална 
власт своја улога имаат локалните набљудувачи, кои секојдневно ја следат 
активностите на мониторираните општини и на дневна основа ги проследуваат 
информациите и податоците согласно дефинирана методологија. Локалните 
набљудувачи го започнаа својот мониторинг на 01.01.2016.  
 
Во периодот на мониторинг, од почетокот па се до 30.04.2015 се забележани 
вкупно 318 капитални и оперативни буџетски трошења во 24-те општини2 (55,2% 
од вкупниот број на жители во Р. М) каде се спроведува мониторингот, по кои е 
постапено со дополнително прибирање на информации/податоци кои се 
однесуваат на истите.  
 
По региони (од кои во секој регион се земени по 3 општини) состојбата на 
трошењата изгледа вака:  
 

 
 

График: Евидентирани трошења по региони во периодот 
 

                                                             
2 Според проценките на население на ДЗС на 30.06.2014 година (www.stat.gov.mk) за 22 од 24-те општини 
каде се спроведува мониторингот изнесува 997.903 жители, за општините Центар и Аеродром се 
евидентираат како Скопје останат дел и Сопиште, и бројот на жители на овие општини е врз основа на 
податоци од општинските веб страници, односно за Центар 45.362 жители, и Аеродом 98.382 жители. 
Вкупно овие 24 општини, кои се предмет на мониторинг, имаат 1.141.647 жители што претставува 55,2% 
од вкуониот број на жители на Р.М кој изнесува 2.067.471 жители, според проценките на ДЗС од 
30.06.2014.   

http://www.stat.gov.mk/
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Од расположливите податоци добиени од локалната мониторинг група, се 
утврдува дека најголем број на капитални/оперативни расходи на локално ниво 
биле идентификувани во Охрид, Струмица и Куманово, додека значително 
малку трошења биле идентификувани во Македонски Брод, Чашка и Карбинци  
– кои се мали рурални населени места. 
Во однос на главната поделба на трошењата на оперативни и капитални, 
(илустративно прикажано на графикот подолу), скоро три четвртини од 
регистрираните трошења се однесуваат на капитални вложувања. 
 

 
 

График: Поделба на регистрираните трошења во набљудуваните општини 
 

 

 
График: Број на капитални и оперативни трошења по општини 

 

Истиот заклучок може да се донесе и ако ги набљудуваме посебни општните. 
Можеме да забелижиме дека освен за општините, Гази Баба( каде има 
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евидентирано повеќе оперативни од капитални трошења) и Новаци ( каде бројот 
на капитални и оперативни трошеања е ист) бројот на капитални трошења во 
однос на оперативни е значително поголем. 

 
 

Во однос на областите на вложувања како главни се издвојуваат: 
реновирање/реконструкција на градинки училишта и др. образовни објекти, 
реконструкција на патишта и улици и реконструкција на водоводни и 
канализациони мрежи, и тоа од вкупно 318 евидентирани трошења во периодот 
на мониторинг, 52 се однесуваат на реконструкција на водоводни и 
канализациони мрежи, 112 на реконструкција на патишта и улици, 28 на 
реновирање/реконструкција на училишта, градинки, социјални домови и сл., и 
126 трошења кои не можат да се сместат во горенаведените категории.  
 

 
 

График: Области на трошење 
 
 

Поделено по региони, вложувањата во различните области изгледа вака: 
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.Графички приказ на областите на трошење по региони 
 
 

 

 

 
 

 



   
 

26 | P a g e  
 

 

 
 
 
Со цел појасно прикажување на податоците во овој извештаен период се 
прикажани податоци за трошењата на општините кумулативно од 01.01.2016 - 
30.04.2016. Анализа на трошењата е направена врз основа на добиените 
одговори на БПИЈК или пак на добиените информации директно преку 
неформално барање од општината или пак од официјалната веб страница. Од 
вкупно 318 евидентирани  трошења,  за  204 од нив има целосни или делумни 
податоци . 
 

 
 

График: Стратешки документи во кои се предвидуваат направените трошења на 
локално ниво 

 
Само 7% од евидентираните трошења  за кои има барем минимални податоци 
се предвидени во одредена стратегија на односната општина,  63% од 
трошењата се предвидени во  некоја од програмите на општината,  57% се 
предвидени во соодветна буџетска програма, 41% од трошењата се 
предвидени/направени со одлука на совет, a 37% се предвидени во план.  
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График 2: Број на документи кои го содржат трошењето 
 

 
 

Само 2% од трошењата се предвидени/содржани во сите 5 документи односно 
во стратегија, програма, буџетска програма, одлука на совет и план.  12% од 
трошењата се содржани во 4 документи, 30% се предвидени/содржани во 3 
документи , 18% во 2 документи и 23% во само еден документ. За 16% од 
трошењата нема  јасни и целосни податоци. 
 
Од вкупните евидентирани трошења ( 318) за 58 % односно за 186 трошења е 
поднесено БПИЈК додека за останатите информации се добиени со дирекнтен 
контакт од општината или пак информациите биле јавно достапани на веб. 
 

 
График: Фаза на БПИЈК 

 

Како што може да се види од графикот погоре за 39% од поднесените барања е 
добиен рок во раките на законскиот рок, за 40% од барањата се чека одговор( 
односно сеуште не е поминат рокот за одговор) додека за 21% од поднесените 
барања за пристап до информации од јавен карактер не е добиен одговор во 
рамките на законскиот рок. 
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Најмногу барања има поднесено до општина Струмица вкупно 26 од кои за 6 не 
е добиен одговор во законскиот рок. За општините Кратово и Крива Паланка 
нема поднесени БПИЈК т.е информациите се добивани со директен контакт со 
општините или пак од официјалната веб страница. Во 13 од вкупно 24 
мониторирани  општини има барем по едно барања за кое не е добиен одговор 
на БПИЈК во рамки на законскиот рок. Како што може да се видо во графикот 
погоре за Тетово и Босилово бројот на неодговорени  барања во рамки за 
законскиот рок надминува 50% од вкупните поднесни БПИЈК во истите општини. 
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3. АНЕКС 
 
 
Локални набљудувачи-организации 
 
Табела. Организации кои се локални набљудувачи  

  Име на организацијата 

1 ЗИП Институт-Скопје / ZIP Institute-Skopje 

2 Фокус-Велес / Focus - Veles 

3 ДРОМ -Куманово / DROM - Kumanovo 

4 Ехо Штип / Eho - Shtip 

5 ЛДА Струга /LDA Struga 

6 Организација на жени-Струмица 

7 ЦСО -Тетово / CSO - Tetovo 

8 МКЦ-Битола /MKC-  Bitola 

 
 
 
Анекс 1: Евидентирани објави на селектираните буџетски корисници: 
 

  Наслов на објава 
Буџетски 
корисник 

Област 
Корисник/ таргет 

на услуга од објава 

1 
Работна посета на Прифатниоит 
центар за баратели на азил-
Визбегово на Ташевска-Ременски 

МТСП Посета азиланти 

2 
30-та седница на Економско-
социјалниот совет 

МТСП Седница граѓани 

3 

Демант во врска со написите во 
одредени портали под наслов “76 
семејства неможат да добијат 
социјален стан заради блокадите на 
Ременски” 

МТСП  Соопштение граѓани 

4 
Ташевска-Ременски: Ставревски 
веднаш да ја одблокира исплатата 
на правата на граѓаните  

МТСП Повик 
ранливи 
категории 

5 

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА 
СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АФПЗРР И А.Д 
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА  

АФПРРЗ Меморандум за соработка Земјоделци 

6 

Одржан прв состанок на Управниот 
одбор на Твининг проектот 
„Понатамошно зајакнување на 
АФПЗРР и подготовка на Агенцијата 
за програмскиот период 2014-2020  

АФПРРЗ Состанок Земјоделци 

7 
Известување за поднесување на 
барања за финансиска поддршка во 
земјоделството. 

АФПРРЗ Известување Земјоделци 
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8 
Битола обезбеди 500, а Ресен 100 
локации за проектот „Купи куќа за 
млади“ 

МФ  Соопштение  млади 

9 Отворени денови на УИПР МФ  Соопштение  
компании и 
физички  
лица 

10 
Саемот за градежништво со богата 
понуда на плацови за „Купи куќа за 
млади“ 

МФ  Субвенционирање млади 

11 
„Купи куќа за млади“ презентиран 
во Штип, околу 600 граѓани 
заинтересирани 

МФ  Субвенционирање млади 

12 

За 10 години невработеноста се 
намали за 11 процентни поени, 
креирани се 150.000 нови работни 
места 

МФ  Изјава невработени 

13 
Ставрески: Пречистителната 
станица, еден од најголемите 
инфраструктурни зафати 

МФ  Инвестиција граѓани 

14 
Ставрески: Ќе се гради патот 
Прилеп-Градско во должина од 33 
километри 

МФ  Најава граѓани 

15 
Ставрески: Невработеноста во 
Прилеп намалена за 10.000 лица 

МФ  Изјава невработени 

16 
Во Прилеп се нудат 370 плацови за 
проектот „Купи куќа за млади“ 

МФ  Субвенционирање млади 

17 
Ставрески: Во јуни завршува првата 
делница од гасоводната мрежа 

МФ  Изјава граѓани 

18 
Ставрески: Проектот „Купи куќа за 
млади“ ги има првите корисници 

МФ  Субвенционирање млади 

19 

Ставрески даде отчет за 
сработеното: Отворени 150 илјади 
работни места, даноците најниски 
во светот 

МФ  Отчет 
пензионери и 
змејоделци 

20 
Ставрески: Индустрискиот раст дава 
надеж за висок раст на економијата 

МФ  Изјава граѓани 

21 
Ставрески: Во Кавадарци од 2005 
година отворени нови 9.764 работни 
места 

МФ  Изјава невработени 

22 
Реализација на инфраструктурни 
проекти во Кавадарци 

МФ  Инвестиција граѓани 

23 
„Стандард и Пурс“ повторно го 
потврди стабилниот кредитен 
рејтинг на Македонија 

МФ  Изјава граѓани 

24 
Пуштена во употреба зградата на 
јавната администрација во Струмица 

МФ  Реконструкција граѓани 

25 
Утре Караванот Купи куќа за млади 
во Радовиш 

МФ  Соопштение  млади 

26 
Твининг проект за подготовка на 
осигурителниот пазар по новите ЕУ 
директиви 

МФ  Изјава граѓани 
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27 
Раст од 10,7 проценти на 
индустриското производство во 
првиот квартал 

МФ  Изјава граѓани 

28 
Завршна работилница од „Проектот 
за развој на живинарството во 
Република Македонија“ 

МЗШВ Конференција  земјоделци 

29 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА 
ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА 
КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА 
ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ СТРУГА, 
ДЕЛЧЕВО И КОЧАНИ 

МЗШВ Повик Земјоделци 

30 

Оддржана петтата седница на 
Национален Комитет за мрежа за 
сметководствени податоци од 
земјоделско стопанство 

МЗШВ седница земјоделци 

31 
Одржана работилница од пилот 
проект за пасоши на растенијата 

МЗШВ работилница   

32 
Над 40.000 пензионери користеле 
бесплатен железнички превоз 

Влада на РМ Изјава пензионери 

33 
Македонија и Црна Гора ја 
интензивираат културната соработка 

Влада на РМ Средба граѓани 

34 
Четири нови апарати во Клиниката 
по хируршки болести во Скопје 

Влада на РМ Инвестиција граѓани 

35 
Tрајно решен работниот статус на 
112 поранешни професионални 
војници 

Влада на РМ Вработување 
поранешни  
професионални 
војници во АРМ  

36 
Платена обука на невработени лица 
за старите занаети 

Влада на РМ Најава 
занаетчии и 
невработени лица 

37 
Нова лабораторија за рано 
откривање одредени аномалии кај 
плодот 

Влада на РМ Инвестиција граѓани 

38 
Презентирана програмата за 
„Дојран – град на културата за 2016“ 

Влада на РМ Најава граѓани 

39 
Нов современ Центар за цистична 
фиброза во Детската болница во 
Козле 

Влада на РМ Реконструкција деца 

40 
Промовирани десет нови наслови на 
стручни, научни книги и учебници 

Влада на РМ Промоција академска јавност 

41 
Димитриев: Над милион евра за 
нови инфраструктурни проекти во 
Крива Паланка 

Влада на РМ Најава граѓани 

42 
Ставрески: Невработеноста во 
Прилеп намалена за 10.000 лица 

Влада на РМ Соопштение невработени 

43 
Ставрески: Ќе се гради патот 
Прилеп-Градско од 33 километри 

Влада на РМ Најава граѓани 

44 
Тодоров: Новиот мамограф во КБ - 
Штип од големо значење за 
пациентите од источниот регион 

Влада на РМ Посета граѓани 

45 
Ставрески:Пречистителната станица, 
еден од најголемите 
инфраструктурни зафати 

Влада на РМ Инвестиција/реконструкција граѓани 
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46 
Димитриев - Паролин: Македонија и 
Ватикан ги поврзуваат духовни и 
културни вредности 

Влада на РМ Средба граѓани 

47 
Спасов: Преку „Македонија 
вработува“ над 15 илјади лица 
нашле работа 

Влада на РМ Посета невработени 

48 
Нови мамографи во Скопје, 
Кавадарци, Гевгелија, Радовиш и 
Македонска Каменица 

Влада на РМ Инвестиција граѓани 

49 
Скопје и Софија ја зајакнуваат 
соработката за справување со 
мигрантите 

Влада на РМ Средба граѓани 

50 
Изградба на повеќе 
инфраструктурни објекти во 
Радовишко 

Влада на РМ Најава граѓани 

51 
Наставниот кадар ќе се обучува за 
покреативна и интерактивна настава 

Влада на РМ Изјава наставен кадар 

52 
Две години од првата операција на 
Државната кардиохирургија 

Влада на РМ Изјава граѓани 

53 
Димитриев: Владата ќе продолжи со 
нови капитални проекти за Кочани 

Влада на РМ Иајава граѓани 

54 
Мисајловски: Милијарда евра во 
патната инфраструктура во 
Македонија 

Влада на РМ Реконструкција граѓани 

55 
Препораки за развој на 
живинарството во Македонија 

Влада на РМ Соопштение 

сопсвеници на 
живинарски 
фарми и 
потрошувачи 

56 
Нова опрема за рано 
дијагностицирање на туберколоза 

Влада на РМ Инвестиција граѓани 

57 
Заменик министерот Ристовски го 
посети тетовското ОУ „Гоце Делчев“ 

Влада на РМ Посета 
Основци - 
ученици 

58 
Оглас за отворање амбуланти во 
рурални подрачја 

Влада на РМ Самовработување граѓани  

59 
Нови тимови, возила и повисоки 
плати за Итната медицинска помош 

Влада на РМ Најава доктори и граѓани 

60 
Објавен оглас за 500 лица преку 
мерката Практикантство 

Влада на РМ Соопштение 

невработени лица 
и  
приватни 
компании 

61 
Спасов: Преку „Македонија 
вработува“ вработени 15.900 лица 

Влада на РМ Изјава невработени 

62 
Завршена едицијата „Ѕвезди на 
светската книжевност“ - објавени 
сите планирани 560 наслови 

Влада на РМ Соопштение академска јавност 

63 
Чешка донација за набавка на 25 
возила за МВР 

Влада на РМ Средба 
Полициски 
службеници 

64 
Попоски: Интеграцијата меѓу 
балканските земји да оди „рака под 
рака“ со европската 

Влада на РМ Конференција граѓани 
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65 
Од утре ново намалување на цените 
на лековите 

Влада на РМ Најава граѓани 

66 
Ставрески: Во Кавадарци од 2005 
година отворени нови 9.764 работни 
места 

Влада на РМ Соопштение невработени 

67 
Во јавниот сектор вработени 128.347 
лица во 1.288 институции 

Влада на РМ Соопштение невработени 

68 
Попоски-Хан: Избори на 5 јуни се 
најдобар пат за враќање на ЕУ 
агендата 

Влада на РМ Средба граѓани 

69 
Од денеска 165 лекови со пониски 
цени 

Влада на РМ Соопштение граѓани 

70 
Државниот архив одбележува 65 
години од формирањето 

Влада на РМ Состанок граѓани 

71 
Јолевски: Македонија придонесува 
за евроатлантската стабилност 

Влада на РМ Изјава граѓани 

72 
Јапонија ќе отвори амбасада во 
Македонија 

Влада на РМ Соопштение граѓани 

73 
„Стандард и Пурс“ повторно го 
потврди стабилниот кредитен 
рејтинг на Македонија 

Влада на РМ Соопштение граѓани 

74 
Спасов: Четири нови мерки за 
вработување 

Влада на РМ Соопштение невработени 

75 
МОН почнува грант програма од 
700.000 евра за подобрување на 
вештините на учениците 

Влада на РМ Грант ученици 

76 
Амбулантата во Маџари целосно 
реконструирана и со нов лик по 50 
години 

Влада на РМ Реконструкција граѓани 

77 
Пуштена во употреба зградата на 
јавната администрација во Струмица 

Влада на РМ Пеконструкција граѓани 

78 
Нови 15 дела од едицијата „Врвови 
на светската филозофија, историја и 
психологија со психоанализа“ 

Влада на РМ Култура граѓани 

79 
Спасов: 49 милиони денари помош 
за самовработување на лица со 
инвалидност 

Влада на РМ Грант 
лица со 
инвалидност 

80 
Попоски во Брисел се сретна со 
Даниелсон 

Влада на РМ Средба граѓани 

81 
Сала со шалтери за 36 услуги од 11 
институции до крајот на годинава 

Влада на РМ Изјава граѓани 

82 
Завршена едицијата за антологиски 
приказ на македонската литература 
на шест јазици 

Влада на РМ Култура светска јавност 

83 
Оглас за 420 грантови за 
самовработување 

Влада на РМ Грант невработени 

84 
Бугарски „Минстрој“ официјало ги 
презема рудниците „Злетово“ и 
„Тораница“ 

Влада на РМ Средба веќе вработените 

85 
Доскоцил: Македонија има водечка 
улога за заштитата на границите 

Влада на РМ Изјава   
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86 
Отворен нов пункт на ИМП во 
општина Чучер Сандево 

Влада на РМ Соопштение граѓани 

87 
Ристовски: Ангажман на 74 
дефектолози во основните и 57 во 
средните училишта 

Влада на РМ Вработување 
ученици од 
средно и основно 
образование 

88 
Тодоров: Комплетно реновирана 
Здравствената станица Железара 

Влада на РМ Реконструкција граѓани 

89 
МОН доделува 30 стипендии за 
постдипломски студии на 
Филмската академија во Охрид 

Влада на РМ Стипендии дипломци 

90 
До јуни обнова на регионалниот пат 
Дојран-Николиќ, инвестиција од 1,1 
милион евра 

Влада на РМ Инвестиција граѓани 

91 
Македонија дел од глобалниот 
хакатон натпревар на НАСА 

Влада на РМ Објава   

92 Средба Попоски-Коѕиас во Солун Влада на РМ Средба граѓани 

93 
Попоски смета дека министерскиот 
состанок во Солун е добар формат 
за справување со миграцијата 

Влада на РМ Прес-конференција граѓани 

94 

Попоски: Единствена пречка за 
нечленување на Македонија во 
НАТО е наметнатиот спор со името 
од грчка страна 

Влада на РМ Изјава граѓани 

95 
Спасов:Со мерката за 
самовработување со грант отворени 
над 7.800 бизниси 

Влада на РМ Грант невработени 

96 
Ехо кардиограф, биохемиски 
анализатор и апарати за физикална 
терапија во Поликлиниката Чаир 

Влада на РМ Инвестција граѓани 

97 
Промоција на бизнис и туристички 
можности во Иран 

Влада на РМ Средба граѓани 

98 
Филхармонијата ќе се всели во 
новиот објект во јануари 2017 
година 

Влада на РМ Култура граѓани 

99 
Ставрески: Вратите за финансирање 
од меѓународните институции ни се 
отворени 

Влада на РМ Изјава граѓани 

100 
Ставрески: Ако немаше политичка 
криза, екононскиот раст ќе беше до 
5 проценти 

Влада на РМ Изјава граѓани 

101 
Самовработување на лица со 
попреченост преку отворање 
сопствен бизнис 

Влада на РМ Грант 
лица со 
инвалидност 

102 
Ристовски: Акредитирани 18 
лаборатории на факултетите 

Влада на РМ инвестиција 
студенти, 
професори 

103 
СБ: Ги продолжуваме активностите 
во Македонија 

Влада на РМ Соопштение граѓани 

104 
Димитриев: Изборите на 5 јуни се 
неопходни 

Влада на РМ Изјава граѓани 
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105 
Димитриев: Исполнети се сите 
услови за одржување на изборите 
на 5 јуни 

Влада на РМ Изјава граѓани 

106 
Димитриев: Владата почнува процес 
на огромно инвестирање во 
модернизација на АРМ 

Влада на РМ Најава АРМ 

 
 
Анекс 2: Евидентирани трошења на селектираните општини: 
 

Аеродром  Капитално трошење 
Изградба на нова фекална канализација покрај булеварот 
„Видое Смилевски - Бато“. 

Аеродром  Капитално трошење 

Во дворот на основното училиште „Гоце Делчев“ во 
Горно Лисиче на 5.1.2016 година, почна изградба на нова 
детска градинка 

Аеродром  Капитално трошење 

Изградба на нова детска градинка,со капацитет за над 
250 дечиња и ќе биде изградена во рамки на клонот 
„Чекорче“ со средства од Буџетот на Општина Аеродром 

Аеродром  Капитално трошење 
Општина Аеродром  објави тендер за реконструкција на 
улицата „Ѓорѓи Капчев“ во Горно Лисиче 

Аеродром  Капитално трошење 
Почеток на градежните работи за продолжување на 
булеварот „АСНОМ“ кон Горно Лисиче 

Аеродром  Оперативно трошење веб-портал за поддршка на бизнис-секторот 

Аеродром  Оперативно трошење 
Акцијата за собирање кабаст отпад успешно се 
реализираше во Ново Лисиче, 

Центар Капитално трошење 

Градоначалникот на општина Центар, Андреј Жерновски, 
достави предлог до Советот на општината за основање на 
ново општинско основно училиште 

Центар Капитално трошење 

Директорот на ЈП “ПОЦ“, Саша Богдановиќ “1000 нови 
паркинг места“, со цел подобруање на условите за 
паркирање. 

Центар Капитално трошење 

Општина Центар започнува со акција за реконструкција и 
санација на ударните дупки на улиците на територијата 
на Водно. 

Центар Оперативно трошење 
 Акција за реконструкција и санација на ударните дупки 
на улиците на територијата на Водно. 

Центар Капитално трошење 
Реконструкција на базен во училиште Димитар 
Миладинов 

Центар Капитално трошење 
Реконструкција на уште две фасади на улица 'Владимир 
Полежански 19' и на булевар 'Илинден 83'. 

Центар Капитално трошење 
Општина Центар, ја започна реконструкцијата на 
фасадата на зградата на булевар „Илинден“ бр. 83. 

Центар Оперативно трошење 
Општина Центар и Центарот на заедницата го 
промовираа општинскиот прирачник за граѓаните. 
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Центар Капитално трошење 
Општина Центар ја започна реконструкцијата на фасадата 
на зградата на улица "Владимир Полежановски" 19 

Центар Капитално трошење 
Општина Центар ги завршува градежните работи на 
новиот сквер на улица „Пиринска“. 

Центар Оперативно трошење 

Наместо осмомартовско празнувања по ресторани, 
градоначалникот на општина Центар донесе одлука 
средствата да се донираат за заштита на жените од 
семејно насилство. 

Центар Капитално трошење 

Општина Центар започна со комплетна реконструкција на 
улицата “Никола Тримпаре“, на потегот од улица 
„Апостол Гусларот“ до улица „Ленинова“. 

Центар Оперативно трошење 

Општина Центар го започна пролетното чистење на 
одводниот канал во „Мало курило“, кој се наоѓа над 
улицата „Загребска“ и ресторанот „Два Елена“. 

Центар Оперативно трошење 

Ангажирање на фирма која која со своја механизација ќе 
ги чисти тротоарите и другите патеки низ општината 
Центар.  

Центар Капитално трошење 

Општина Центар изгради мини-плоштад. Новиот плоштад 
се наоѓа на спојот на улица „Пиринска“ со булеварот 
„Свети Климент Охридски“ 

Гази Баба Оперативно трошење Општината организира манифестацијата Пивтијада 

Гази Баба Оперативно трошење старечки домови 

Гази Баба Оперативно трошење 
Решенија за доделување финансиска поддршка на 
претставници на занаетчиски фирми 

Гази Баба Капитално трошење Реконструкција и изградба на пешачки патеки 

Гази Баба Оперативно трошење 
Повластено користење на јавен градски превоз на лица 
со посебни потреби 

Гази Баба Капитално трошење Изградба на улица  

Гази Баба Капитално трошење 

Во н. Ченто започна изградбата на прва фаза на фекална 
и атмосферска канализација за улица Товарник во 
Камник. 

Гази Баба Капитално трошење уредување на јавни паркиралишта 

Гази Баба Оперативно трошење 

Одлука за превземање на обврските за плаќање 
надоместок за одводнување на индивидуалните физички 
лица – корисници, за 2016 година. 

Гази Баба Капитално трошење 
Втора фаза за изградба на атмосферска канализација во 
Триангла 

Гази Баба Оперативно трошење 
во н.Маџари се одржа работилница за презентација на 
рачни изработки создадени 
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Битола Капитално трошење 
Материјали за надвишување на металното корито на "by 
pass"  

Битола Оперативно трошење 
Отворена постапка за јавни набавки - Геодетски услуги за 
потребите на Општина Битола 

Битола Оперативно трошење 

Барање за прибирање на понуди за јавни набавки 
плакети и друг промотивен материјал за потребите на 
Општина Битола 

Битола Капитално трошење Нови интелегентни сообраќајни знаци во Битола 

Битола Оперативно трошење 
Доделување на награди за најубаво украсен простор (13 
награди) 

Битола Капитално трошење ЈП Комуналец набавува специјални возила- Метларки 

Битола Капитално трошење 
Битола ќе подигне споменик на војводата Александар 
Турунџев 

Битола Капитално трошење 
ЈКП „Водовод“-Битола ќе ја осовременува филтерската 
станица „Дихово“ 

Битола Капитално трошење Набавка на резервни делови за моторни возила 

Битола Капитално трошење Уште еден нов мост на реката Драгор  

Битола Капитално трошење Градежно занаетчиски услуги 

Битола Капитално трошење Нов собирен центар за интерен отпад во Битола  

Битола Капитално трошење НОВО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СЕЛО ПОЕШЕВО 

Битола Капитално трошење 

Изградба на северна трибина како функционален дел од I 
фаза од градба на фудбалски стадион во локалитетот ,, 
Тумбе Кафе” - Битола 

Битола Капитално трошење ЛОГОВАРДИ ЌЕ ДОБИЕ ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ 

Прилеп Оперативно трошење Одржување и заштита на автопати,улици и патишта 

Прилеп Капитално трошење ЧИСТЕЊЕ НА ДАБНИЧКИ КАНАЛ ВО ПРИЛЕП 

Прилеп Оперативно трошење Набавка на услуги за транспорт на луѓе  

Прилеп Оперативно трошење Привремени вработувања за 2016 година 

Прилеп Оперативно трошење Финансиска подршка за оштетените фамилии од пожар 

Прилеп Оперативно трошење Турнир во баскет „Гоце Делчев“ 

Прилеп Капитално трошење Нов покрив во подрачното училиште во Старо Лагово 

Прилеп Оперативно трошење 
Набавка на плика (коверти) за автоматско ковертирање -
пакување 
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Прилеп Капитално трошење Ново улично осветлување 

Прилеп Капитално трошење Населба Точила 2 во Прилеп добива нов парк  

Прилеп Капитално трошење 
Меѓународниот карневал „Прочка 2016“ оваа година 
одбележува 15 години од своето постоење 

Прилеп Капитално трошење 
Пречистителната станица во Прилеп е еден од 
најголемите инфраструктурни зафати 

Прилеп Капитално трошење Комплетно реновирана средната читална 

Прилеп Капитално трошење Прилепчани ќе добијат нов мост 

Прилеп Оперативно трошење 
Јавна набавка на услуги за ангажирање на агенција за 
привремени вработување 

Прилеп Капитално трошење Нови инвестиции во ОУ „Рампо Левката“ 

Прилеп Капитално трошење 
Подрачното училиште во н.м Мажучиште со нова 
инвестиција 

Прилеп Капитално трошење 
ПОДОБРУВАЊЕ НА ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО 
ПРИЛЕПСКО 

Прилеп Капитално трошење Се асвалтираат двете улици во Големо Коњари 

Новаци Оперативно трошење 
Финансиски трансфери до здруженија на граѓани, 
спортски , технички и научни друштва 

Новаци Оперативно трошење Интензивно се чистат каналите во општина Новаци 

Новаци Оперативно трошење 
Исплатени 2,5 милиони денари за обештетување на 
поплавените објекти во општина Новаци 

Новаци Капитално трошење РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТОТ ГНЕОТИНО - БРОД 

Новаци Капитално трошење 
Превентивни мерки од поплави и следење на водотеците 
на територијата на општина Новаци 

Новаци Капитално трошење 
Одбележување на празникот на општина Новаци – 30 
март 

Гостивар Капитално трошење Монтирање на каменски плочки 

Гостивар Оперативно трошење 
Набавка на ХТЗ Опрема за потребите на ЈП Комуналец 
Гостивар 

Гостивар Капитално трошење 
Рехабилитација на изворот Вруток за потребите на ЈП 
Комуналец Гостивар 

Гостивар Капитално трошење 
Вршење на стручен надзор за: Монтирање на каменски 
плочки. 
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Гостивар Оперативно трошење 
Санирање на дефект на циркулациона пумпа од системот 
за централно греење во ОУ Гоце Делчев Гостивар 

Гостивар Капитално трошење 

Проекта задача за изработка на инфраструктурни и 
oсновни проекти за нов резервоар П2 за зона 2 со 
пристапен пат 

Гостивар Капитално трошење 
Изработка на инфраструктурни и основни проекти за нов 
резервоар за с. Чегране 

Гостивар Капитално трошење 
Општина Гостивар вложува инвестиција во оградата во 
дворот на ОУ "Мустафа Кемал Ататурк" во Горна Бањица 

Гостивар Капитално трошење Oдржување на сообраќајна светлоносна сигнализација 

Гостивар Капитално трошење 
Предмет на договорот за јавна набавка:Санирање на 
ударните дупки низ разни локации на oпштина Гостивар 

Гостивар Капитално трошење 
Хортикултурално уредување на градскиот парк во 
Гостивар и поставување на систем за наводнување  

Гостивар Капитално трошење 
Пуштање во употреба на новоасфалтирана улица  во село 
Равен Гостивар  

Гостивар Капитално трошење 
Градскиот стадион во Гостивар доби современа трибина 
со капацитет за 1.100 гледачи. 

Тетово Капитално трошење Отворање на нови простории на ЦРППР 

Тетово Капитално трошење Акционен план за превенција од поплави во тетовско 

Тетово Оперативно трошење 
Инвестиција на ЈКП Тетово за замена на оштетените и  
поставувањена нови 150 метални контејнери. 

Тетово Оперативно трошење 
Регистар на потенцијали за рурален туризам за 
Полошкиот плански регион 

Тетово Капитално трошење 
Изградба и реконструкција на улично осветлување на 
територијата на Општина Тетово 

Тетово Капитално трошење 

Општина Тетово со две инвестиции го подобрува 
квалитетот на престој за дечињата од градинката 
Младост - Тетово. 

Тетово Капитално трошење 
Општина Тетово со капитални инвестиции во 19 основни 
училишта во општината  
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Тетово Капитално трошење 

Секторот за сообраќај, патишта и градежно земјиште при 
Општина Тетово започна со поставување на околу 100 
сообраќајни знаци на 17 локации во близина на детски 
градинки, основни и средни училишта  

Тетово Оперативно трошење 

Работната единица “Паркови и зеленило“ при ЈКП Тетово 
работи на расчистување и хортикултурално уредување на 
јавните површини во Тетово  

Тетово Оперативно трошење 

 Креирање на решение за дигитален маркетинг за 
промоција на туристички потенцијали на Полошкиот 
плански регион 

Тетово Оперативно трошење 
Набавка на канцелариски материали, обрасци, и др. за 
потребите на ЈКП“ТЕТОВО“ - Тетово 

Тетово Оперативно трошење 

Доделување на награди и признанија на истакнати 
физички и правни лица во знак на благодарност за 
постигнатите резултати во разни области од 
секојдневниот живот  

Тетово Капитално трошење 
Промовирање на нова веб апликација Јас за Тетово од 
страна на Општина Тетово 

Врапчиште Капитално трошење Изградба на филтер станица 

Врапчиште Капитално трошење Изработка на општи акти за населени места  

Врапчиште Капитално трошење 
Издработка на проекти за фекална и атмосферска 
канализација и ревизија за истите 

Врапчиште Оперативно трошење 

гориво за службените возила на Општина Врапчиште, 
сукцесивно во текот на една година спрема потребите на 
Општина Врапчиштe 

Врапчиште Капитално трошење 

Предмет на договорот за јавна набавка:чистење на 
речните корита на река ,, Мазрача,, ‘’Врапчиште” и 
“Tопличка”во територија на Општина Врапчиште 

Охрид Оперативно трошење 
 Конкурс за прибирање на барања за користење на 
средства од буџетот на општина Охрид  

Охрид Оперативно трошење 
Јавен повик за финансирање на програми и проекти од 
јавен интерес 

Охрид Оперативно трошење 
Јавен повик за субвенции на дел од уплтена такса за 
привремен престој на туристи  

Охрид Оперативно трошење 
 Одбележување на  христијански празник Богојавление – 
Водици 

Охрид Капитално трошење 
Изградба на испусната градба на атмосферската 
канализација во населба Воска,Охрид 
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Охрид Капитално трошење 
Изградба на кружната крстосница на пресекот на булевар 
„Туристичка“  

Охрид Капитално трошење 
ИЗГРАДЕН ВИДИКОВЕЦ ВО РАМКИ НА ЦРКВАТА СВ. НАУМ 
ОХРИДСКИ 

Охрид Оперативно трошење 
ЗАВРШИ ПОСТАПКАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

Охрид Капитално трошење 
ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НОВО АСФАЛТИРАНАТА УЛИЦА 
„СИРМА ВОЈВОДА“ од населба Болнички комплекс 

Охрид Капитално трошење 
Објава на веб страна „Привршува изградба на втора фаза 
од патеката кај Студенчишта“ 

Охрид Капитално трошење 

Јавното претпријатие „ Нискоградба“, во склоп на своите 
активности започна со изведба на канализациона мрежа 
на крак од ул. „ Александар Турунџе“ во Охрид. 

Охрид Капитално трошење Изградба на пат до Лабунишки Бачила во с.Лабуништа 

Охрид Капитално трошење 
Градба на кружен тек.булевар „Туристичка“ и улицата „ 
Јане Сандански“во Охрид 

Охрид Капитално трошење 

Ќе се постават 5 автобуски постојки на веќе постоечки 
локации, а градежните активности ќе ги извршува 
фирмата Турбо инжинеринг од Скопје. 

Охрид Капитално трошење 
Оградување на фудбалско игралиште со изградба на 
бетонски трибини во с. Лескоец 1.829.999,00 ден. 

Охрид Капитално трошење 
асфалтирање на локалниот патен правец од с.Вапила до 
с.Ливоишта 

Охрид Капитално трошење Отворена детска градинка во Пештани 

Охрид Капитално трошење 
Отпочнаа подготвителни работи за асфалтирање на дел 
од улицата„Крум Точко“ 

Охрид Капитално трошење 
Се поставува фекална канализација на дел од улица „Стив 
Наумов“ Охрид 

Охрид Капитално трошење 
Започнува третата фаза на пешачката патека од каналот 
Студенчишта до хотел Парк“ 

Охрид Капитално трошење 

Уредување на канал на река Грашница јужно од 
Бул.Туристичка покрај ул„Аџи Мустафа“ и уредување на 
речно корито во с.Пештани 

Охрид Капитално трошење 
Реконструкција и санација на улици и потпорни ѕидови во 
стариот дел на град Охрид 
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Охрид Капитално трошење 
Изградба на повеќенаменско игралиште во населбата 
Воска-Даљан. 

Охрид Капитално трошење Поставување тротоар на улица 8ми Септември, Охрид 

Охрид Капитално трошење 
Се поставуваат нови водоводни линии на неколку 
локации во Охрид 

Охрид Оперативно трошење 

набавка на средства за хигиена 
-социјални пакети помош во натура 
-набавка на прехранбени продукти за потребите на 
општината 

Охрид Капитално трошење 
Асфалтирање на неколку улици во н.Воска/Даљан и 
поставување на атмосферска канализација 

Охрид Капитално трошење Пуштен во употреба реконструиран пат Охрид-Велестово 

Охрид Капитално трошење 
Реконструкција на крак ул.,,Кирил и Методи“ горна 
порта-дрвара 

Охрид Капитално трошење 
Изведување на хоризонтална сигнализација,набавка и 
монтажа на забавувачи на сообраќај  

Охрид Капитално трошење 

Набавка на Tеренијално запрашување против комарци и 
дератизација на каналски системи на територијата на 
Општина Охрид 

Охрид Капитално трошење 

Набавка на дигитални сертификати за потребите на 
општина Охрид за период од 1 (една) година во вредност 
од 100.871,19 ден 

Охрид Оперативно трошење 

Јавен повик за финансирање на проекти од областа на 
одржливиот локален економски развој и туризмот за 
2016 година 

Охрид Оперативно трошење 
Систематски здравствен преглед на вработените во 
Општина Охрид 

Охрид Капитално трошење 
Изработка и поставување на урбана опрема – автобуски 
постојки. 

Охрид Оперативно трошење 

Општина Охрид во соработка со СВР Охрид, Црвен Крст, 
Извиднички одред „Пионер“ и основните училишта и 
оваа година ќе го реализираат проектот „Живеј здраво - 
Живеј безбедно“ 

Охрид Оперативно трошење 
Набавка на канцелариски материјали за потребите на 
Општина Охрид 
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Охрид Оперативно трошење 
Се снимаше емисијата Гастрономад од страна на 
продуцентската куќа “Advance” од Р. Србија  

Охрид Капитално трошење 
Се асфалтираа крак на улицата „Партизанска“ во 
непосредна близина на Католичката црква.  

Охрид Капитално трошење 
Поставување на гранитни и камени плочи на улица 
„Андон Дуков“ во населбата Кошишта 

Охрид Капитално трошење 
Асфалтирање на крак од улицата “Димитар Влахов“ во 
строгиот центар на Охрид. 

Охрид Капитално трошење 

За прв пат асфалтиран е крак од улицата 
„Партизанска“,непосредно зад хотелските комплекси по 
крајбрежјето на Охридската ривиера во населбата 
„Охридати“ . 

Охрид Капитално трошење 

Се изведуваат градежни зафати за поплочување на 
улички со бехатон плочки со вкупна површина од 700м2 
во с.Велгошти 

Охрид Оперативно трошење Печатење на промотивен материјал за град Охрид 

Охрид Капитално трошење 
Новоасфалтираниот крак од улицата „Александар 
Турунџе“, кој го спојува Велгошти со улицата „15 Корпус“ 

Охрид Оперативно трошење 

Од 25 до 26 април, на саемот за туризам во Ниш, 
Република Србија, претставниците на општина Охрид ја 
претставија туристичката понуда и туристичкиот 
потенцијал со кој располага градот. 

Охрид Капитално трошење 

Се реконструират улици и потпорни ѕидови во стариот 
дел на град Охрид од улицата „Кузман Капидан“, 
односно од Самоиловата тврдина до „Горна Порта“ 

Охрид Оперативно трошење 

Во пресрет на велигденските празници општина Охрид во 
соработка со Црвен Крст Охрид, денес, додели 40 пакети 
на социјално загрозени семејства. 

Охрид Капитално трошење 
Ставено во употреба повеќенаменското игралиште кое е 
во рамки на основното училиште во Трпејца. 

Струга Капитално трошење 
Почеток на проектот ‘’ Реновирање на Партерот на 
Споменикот ‘’. 

Струга Оперативно трошење 

Објавен Јавен повик   за  доделување финансиски 
средства за граѓански организации,спортски клубови и 
организации од областа на културата 
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Струга Капитално трошење 
Изградба на локален пат с.Радолишта-с.Калишта општина 
Струга 

Струга Капитално трошење 
Реконструкција /асфалтирање на улица “ Боро Хаџиески“ 
во централно градско подрачје 

Струга Оперативно трошење 
Поправка и одржување на компјутери и лаптопи, 
принтери и копир апарати  

Струга Капитално трошење Изградба на пат до Лабунишки Бачила во с.Лабуништа 

Струга Оперативно трошење 
Зимско одржување на патишта с.Радолишта, с.Шум, 
с.Заграчани, нас.„Теферич„; с.Вишни, с.Горна Белица 

Струга Капитално трошење Изградба на тротоар во село Делогожда 

Струга Капитално трошење 

Улично осветлување на потег од Мороишкиот мост до 
раскрсницата Струга -Охрид-Ќафасан во должина од 1550 
метри 

Струга Капитално трошење 
Најавена реконструкција на урнатиот Дрвен мост на 
реката„Црн Дрим“ во Струга 

Струга Капитално трошење 
Асфалтирањето во Подгорци-Започна асфалтирањето на 
2 локални улици во с. Подгорци 

Струга Капитално трошење 
Реконструкција на покривот на ЈОУДГ „8 ми Март“- објект 
Сонце во Струга 

Струга Капитално трошење 
Изведување на работи за осветлување на коритото на 
реката Црн Дрим 

Струга Оперативно трошење Набавка на канцелариски материјали 

Струга Капитално трошење 

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални 
инженерски услуги; услуги за просторно планирање и 
инженерски услуги за уредување на земјиштето; 
поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги 
за технички испитувања и анализа 

Струга Капитално трошење 

Проектитање и изведување на водоводи 
с.Лабуништа-Струга, с.Долно и Горно Татеши-Струга и с. 
Радолишта - Струга 
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Струга Капитално трошење 

Одржување на депонија за отпад 
https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56997068-
fe0d-4683-b8f4-398f6398932c/Open 

Струга Капитално трошење 

Административно извршување на донесени управни акти  
https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af659901-
00d7-46aa-a1a5-fa8625241e47/RequestForProposal 

Струга Капитално трошење 

Набавка на садници 
https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9edbab2b-
b5de-4960-8445-c59ce74c0a5d/RequestForProposal 

М. Брод Капитално трошење 

Објава на Електронски систем за јавни набавки од датум 
03.02.2016 
 
Уредување на споменикот на природата Белешничка 
Река за развој на еко туризмот,општина Македонски 
Брод втора фаза уредување на пештерите Голубарница и 
Момичек 

М. Брод Оперативно трошење 

Објава на електронски систем за јавни набавки од датум 
04.02.2016 
 
Проширување на постоечкиот софтверски систем за 
финансиски менаџмент (ФМС) со модул за автоматско 
вчитување и книжење на изводи. 

М. Брод Оперативно трошење 

Систематски преглед на вработени 
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/tender-
winners 

М. Брод Капитално трошење 

Водоснабдување на с.Латово во износ од 3.456.900,00 
денари 
Средствата се обезбедени со 
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М. Брод Капитално трошење 

Изградба на локален пат с.Слатина -с.Горно Крушје 
,делница 1и2 во износ од 5.220.272,00 денари 
финансирано со ИПА грант на Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот развој 

М. Брод Капитално трошење 
Партерно уредување на отворен пазар во Македонски 
Брод 

М. Брод Капитално трошење 
 Реконструкција на локален пат помеѓу с.Звечан и Р-
1106(Р104). 

Струмица Капитално трошење Тампонирани две улици во населеното место Попчево. 

Струмица Капитално трошење 
Реконструкција на водоводна мрежа на ул. Климент 
Охридски 

Струмица Оперативно трошење 
ЈПКД Комуналец интервенираше со сол и ризла по 
улиците во градот 

Струмица Капитално трошење 
Ставен е нов покрив на опожарениот дом на културата во 
с.Вељуса 

Струмица Капитално трошење 
Почнаа градежните работи за изведба на системот за 
фекална канализација во населеното место Добрејци 

Струмица Оперативно трошење 
Општина Струмица финансиски го подржаа проектот „Да, 
и девојките играат фудбал 

Струмица Капитално трошење Се асфалтираа три улици во населеното место Куклиш 

Струмица Капитално трошење Се гасифицираат нови делови од Струмица 

Струмица Капитално трошење 
„Паркиралишта Струмица“ ќе отпочне со уредување на 
паркингот позади Јавното обвинителство 

Струмица Оперативно трошење 
Се одржа обука за дефектолози и логопеди со 
финансиска поддршка на општина Струмица 

Струмица Оперативно трошење Комуналец ги раззеленува јавните површини во градот 

Струмица Капитално трошење 
Ќе се проширува зонското паркирање на улиците каде 
има голем сообраќаен метеж 

Струмица Оперативно трошење   

Струмица Капитално трошење Асфалтирани се пет улици во населеното место Муртино 

Струмица Оперативно трошење 
Градинката „Детска радост“ ги подобрува условите и во 
Клоновите 3 и 6 

Струмица Оперативно трошење 
Општина Струмица финансиски го поддржа учеството на 
ФК „Академија Пандев“ на турнир во Италија 
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Струмица Капитално трошење Асфалтирана е улицата покрај градскиот стадион 

Струмица Оперативно трошење 
Општина Струмица финансиски го поддржа проектот 
„Имам право да знам што денес јадеше моето дете“ 

Струмица Капитално трошење Се уредуваат парковите во пет населени места 

Струмица Капитално трошење 
Градинката „Детска радост“ ги подобрува условите за 
престој на децата 

Струмица Капитално трошење 
Во завршна фаза е хортикултурното уредување на 
булеварот „Маршал Тито“ 

Струмица Капитално трошење 
Општина Струмица го уредува просторот кај Габровските 
водопади 

Струмица Капитално трошење 
Во завршна фаза е хортикултурното уредување на 
булеварот Маршал Тито 

Струмица Оперативно трошење 
Новото катче во големиот градски парк доби цветен 
остров 

Струмица Оперативно трошење 
Поставено е осветлување на улицата „Ѓорѓи Василев“ кај 
старите турски гробишта 

Струмица Капитално трошење 
„Струмица гас“ ја прошири гасоводната мрежа за нови 
500 метри 

Гевгелија Капитално трошење Изградбата на атмосферска канализација 

Гевгелија Оперативно трошење 

ЈПКД Комуналец  потпишало договор со ДТУ Ветеринарна 
станица ,,Анри Вет“ дооел Стојаково за извршување на 
редовното заловување на кучињата 

Гевгелија Капитално трошење 
Втората фаза на одводниот канал Рауљ. ИПА Кросс 
бордер 

Гевгелија Капитално трошење Бетонирање на улични краци 

Гевгелија Капитално трошење 
Пуштено во употреба реконструираното училиште во 
гевгелиското место Кованец 

Гевгелија Оперативно трошење 
Во Гевгелија се отвори соба за индивидуален 
дефектолошки третман. 

Гевгелија Капитално трошење 

Започна изградбата на уште 2 км од патот Негорци-
Серменин, кој проект заеднички го финансираат 
Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој 
и општина Гевгелија. 

Гевгелија Капитално трошење Детските градинки со нови фасади и покриви 
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Гевгелија Капитално трошење 
Општина Гевгелија ќе се задолжи кај Светска банка за 
изградба на нов водоснабдителен систем  

Гевгелија Капитално трошење 
За подобра патна инфраструктура општина Гевгелија 
оддели над 7 милиони денари 

Гевгелија Капитално трошење Моин и Давидово ќе добијат канализациска мрежа 

Гевгелија Оперативно трошење Дезинсекција против ларви и комарци 

Гевгелија Капитално трошење 
ЈПКД Комуналец започна со санирање на ударните дупки 
во општината 

Босилово Капитално трошење Водоводен приклучок во село Дрвош 

Босилово Капитално трошење 
Школо иловица Иловица  врши промена на столаријата и 
подготовка на теренот за парно греење 

Босилово Капитално трошење 
Започнати подготовските околу изградбата на локална 
улица во с.Иловица 

Босилово Капитално трошење 

Започнати подготвителните активности околу 
реконструкцијата и адаптацијата на Домот на културата 
во с. Радово. 

Босилово Капитално трошење Копање на нови водоводни зафати во с. Дрвош 

Босилово Капитално трошење 
Влечење на дополнителна линија за водоводни 
приклучоци во с. Еднокуќево 

Штип Капитално трошење Реконструкција на градски пазар  

Штип Оперативно трошење Кадровски ќе се екипираат градинките во општина Штип 

Штип Капитално трошење 
Асфалтирање на улици во Штип на почетокот на пролетта 
2016 

Штип Капитално трошење 
Почна конструкцијата на патот до Штипското село Суво 
Грло, 

Штип Капитално трошење Ќе се поставуваат панели на филтер станицата во Штип“ 

Штип Оперативно трошење Штипски „Исар“ вработува 59 работници 

Штип Капитално трошење „Истокот ќе добие најсовремена болница“  

Штип Капитално трошење „Почна изградбата на патот Врсаково - Трогерци“  

Штип Капитално трошење 
„Почна обновата на водоводот и канализацијата на 
вториот дел од улица Вардарска“  
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Штип Капитално трошење 

„Во тек е тендерска постапка за изградба на пешачка и 
велосипедска патека од населбата „8 ми Ноември“ до 
населбата Балканска “  

Штип Капитално трошење 
„ Жителите на Караорман добија нова канализациона 
мрежа '  

Штип Капитално трошење „Надзорни камери во ЈП Исар“  

Штип Капитално трошење „Продолжува уредувањето на Кејот на реката Отиња“  

Штип Капитално трошење 
„Штипските комуналци ја стартуваа најголемата 
капитална инвестиција, вредна 1,6 милиони евра„  

Штип Капитално трошење 
„Нова канализациона мрежа за жителите на штипската 
населба Македонка“ 

Штип Оперативно трошење 

Во прилогот на регионалната телевизија Канал плус од 
05.04.2016 година, со наслов „ЈП Исар набави нови 
контејнери“ ,  

Штип Капитално трошење „27,5 милиони денари за асфалтирање улици во Штип“  

Штип Капитално трошење 

„Градоначалникот на општина Штип прим.м-р Илчо 
Захариев на граѓаните им подари нов пешачки мост за 
негово поставување помогнаа екипите на јавните 
претпријатија“.  

Штип Капитално трошење „Ќе се асфалтира патот до Суво грло, штипско “ 

Штип Капитално трошење „Заврши асфалтирањето во населба Балканска“  

Штип Капитално трошење „Асфалтирање во Дузлачки рид и Света Недела“ 

Кочани Капитално трошење Изградба на 2 помали моста 

Кочани Капитално трошење 

Зголемен буџетот  на општата болница во Кочани за 5 000 
000 денари со што ќе се спроведат реконструктивни 
зафати .... 

Кочани Капитално трошење 
„Во план да се изгради пешачки влез во кругот на 
болницата откај црквата“ 

Кочани Оперативно трошење 

„Комуналното јавно претпријатије Водовод - Кочани ќе 
потроши 740 000 000 денари за ангажирање на агенција 
за привремени вработувања 

Кочани Капитално трошење „Изградба на брана Речани 

Кочани Капитално трошење 
„Во кочани се асфалтираа десет улици со пари од светска 
банка“  

Кочани Капитално трошење 
„Ќе се сфалтираат уште две улици во Кочани и на 
Пониква“ 



   
 

50 | P a g e  
 

Карбинци Капитално трошење Браната „Баргала“ ќе се гради кон крајот на годината“ 

Карбинци Капитално трошење 
„Градежна офанзива во Општина Карбинци. Уредување 
на влезот на село Карбинци, 

Карбинци Капитално трошење 

„Започна изградбата на долгоочекуваниот локален пат од 
селото Аргулица во Општина Карбинци и селото 
Борилчево во Општина Чешново-Облешево“  

Карбинци Капитално трошење „Се уредуваат училиштата во Карбинци“  

Куманово Капитално трошење Реконструкција и проширување на канализациона мрежа 

Куманово Капитално трошење Реновирање на училиштето во с. Умин дол 

Куманово Капитално трошење 
Општината ќе изгради отворен базен со помошни 
објекти, партер и ограда 

Куманово Оперативно трошење 

Донесена одлука за давање на согласност за 
вработување на 23 пожарникари во Територијалната 
противпожарна единица 

Куманово Капитално трошење 
Ќе се репарира и гради канализациона мрежа во 
должина од 20км 

Куманово Капитално трошење 
Обновување на ул." Црнотравска " -крак 1,2 и 3 во 
Куманово 

Куманово Капитално трошење Изградба на тротоари од ул Народна револуција  

Куманово Капитално трошење изградба на потпорен ѕид на ул„ Ѓорче Петров“  

Куманово Капитално трошење Ул „Перо Стојмановски“ Канализација и инфрастуктура 

Куманово Капитално трошење 
• Градоначалникот соопшти дека поранешниот 
Пионерски Дом – Куманово ќе стане детска градинка. 

Куманово Капитално трошење 
• Обезбедување на специјално возило за собирање на 
отпад . 

Куманово Капитално трошење 

Дел од општинската администрација се пресели во 
поранешната зграда на „Козјак“- спроти Градскиот 
статион. Во новите простории кои општината ги изнајми 
се сместени пет сектори од општината.  

Куманово Капитално трошење 

Отварање на Центар за ран детски развој во подрачното 
Општинско основно училиште „Христијан Тодоровски 
Карпош“ во населбата Иво Тричковиќ, 
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Куманово Капитално трошење 

Под мотото „За наше Куманово“ започна 
реконструкцијата и асфалтирање на дел од улиците низ 
Куманово. 

Куманово Капитално трошење 
Изградба на канализациона мрежа во населвата Гладно 
Поље  

Куманово Капитално трошење 
Реконструкција на улица Никола Вапцаров со 
поставување на бекатон плочки со површина од 500m2 

Куманово Капитално трошење 
• Дамјановски ја пушти во употреба улицата ,,144'' во н. 
Карпош со вкупна површина од 1400 м2. 

Куманово Капитално трошење 
• Асфалтирање на улиите 2 и 3 улица во насебата Долно 
Којнаре 

Куманово Капитално трошење 
Реконструкција на тротоари во централно градско 
подрачје ( поранешен комитет) 

Крива 
Паланка Капитално трошење Изградба на фекални канализаци 

Крива 
Паланка Капитално трошење 

Потпишани договори за изградба на два значајни патни 
правци во општината 

Крива 
Паланка Капитално трошење 

Санација на оштетениот краен масивен столб на 
армирано бетонскиот мост  

Крива 
Паланка Оперативно трошење 

Организирање на Пивтијада Поклони за лицата кои го 
фатија крстот, Обезбедување на чај и топла ракија, 
поклони за учесниците  

Крива 
Паланка Капитално трошење 

Локалната самоуправа на општина Крива Паланка гo 
одреди земјиштето со парцели за проектот „Купи куќа за 
млади“ 

Крива 
Паланка Капитално трошење 

Поставени се електрични столбови и светилки на 
клучните места во населба Лозаново, 

Крива 
Паланка Капитално трошење 

На седница на Влада е донесено одлука да се превземат 
трошоците за одржувањето на рудниците Злетово од 
Пробиштип и Тораница од Крива Паланка до нивна 
продажба 

Крива 
Паланка Капитално трошење 

Објава на тендер за Санација на колско пешачки мост – 
Мезовски ливади за потребите на Општина Крива 
Паланка  

Крива 
Паланка Капитално трошење 

Улица Гоце Делчев со асфалтирање на 4 крака на 
улицата, предизборно ветување 
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Крива 
Паланка Капитално трошење 

 Општина Крива Паланка започна со асфалтирање на дел 
од улицата „Гоце Делчев“ 

Крива 
Паланка Капитално трошење 

Санација на пристапот околу Здраствениот Дом во Крива 
Паланка 

Кратово Капитално трошење Изградба на нов зелен пазар во Општина Кратово 

Кратово Капитално трошење Реконструкција на улица Гоце Делчев во градот Кратово,  

Кратово Капитално трошење 

Министертво за култураи испрати комисија за да ја 
разгледа настанатата штета на Мост, и веднаш запошнаа 
со решенија за санација на мостот. 

Велес Капитално трошење 
Јавен за ЈПП за изградба на затворен пазар во општина 
Велес 

Велес Капитално трошење 

Заврши санацијата на спомен костурницата во Велес. 
Истата се одвиваше во повеќе фази и траеше неколку 
години.  

Велес Капитално трошење Набавка за три патнички моторни возила 

Велес Капитално трошење 
Пуштен во употреба на летниковец и реквизити за лица 
со инвалидитет во Младинскиот парк во Велес 

Велес Капитално трошење 

Уредување на центарот на село Иванковци, општина 
Велес и поврзување на главната со попречните улици во 
селото 

Велес Капитално трошење 
На велешкото езеро Младост отпочнаа градежните 
работи за поставување на нова урбана опрема 

Велес Капитално трошење 

Пуштена во употреба опрема за автоматско хлорирање 
на водата во Фабриката за преработка на вода при ЈКП 
„Дервен 

Велес Капитално трошење 
Во тек се градежни работи за поставување на водоводен 
систем во новопланираната населба „Трпезица“ 

Велес Капитално трошење 
Започнува нов проект со кој ќе се реновира СОУ „Коле 
Неделковски“ Велес.  

Велес Капитално трошење 
Во тек е изградба на патека за натпревари во спортски 
риболов на велешкото езеро Младост. 
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Велес Капитално трошење 

Во велешката населба Речани се одвиваат градежни 
активности за уредување на улиците „Панче Васков“ и 
„Васил Иљоски“ 

Велес Капитално трошење 

Се реконструираат 150 метри канализациона и 30 метри 
водоводна линија на улица „Наце Димов“ во населбата 
Керамидна. 
 

Велес Капитално трошење 
Во центарот на градот се одвиваат градежни активности 
за реконструкција на тротоарот на главната улица.  

Велес Капитално трошење 
Бетонирана улица во село Сујаклари. Улицата е долга 140 
метри, а широка е 3 метри. 

Велес Капитално трошење 
Реконструкција на водоводна линија на улица „Јовче 
Ќучук“ во должина од 120м.  

Кавадарци Капитално трошење Доградба на кејот на реката Луда Мара во Кавадарци 

Кавадарци Капитално трошење 
Изградба на пристапни рампи во 6 основни училишта во 
Кавадарци 

Кавадарци Оперативно трошење 
набавка за услуги за привремено вработување на лица во 
општината.  

Кавадарци Капитално трошење 

Се реконструира покривот на ООУ„Гоце Делчев“, 
кавадарци, преку „Проект за подобрување на условите за 
работа и престој на децата“ 

Кавадарци Капитално трошење Пролетно крпење на ударните дупки во Кавадарци. 

Кавадарци Оперативно трошење 
Поставен пешачки семафор пред ООУ „Димката Ангелов -
Габерот“ во Ваташа, општина Кавадарци.  

Кавадарци Капитално трошење 
Партерно се уредува просторот позади зградите 
„Лепотици“ во Кавадарци. 

Кавадарци Капитално трошење 
Во Кавадарци во тек се градежни активности со кои се 
проширува влезот на градот.  

Кавадарци Капитално трошење 
Изграден надворешен лифт во зградата на општина 
Кавадарци  

Кавадарци Капитално трошење 

Партерно уредување на просторот околу модуларниот 
паркинг, односно партерно оплеменување на 
пристапните скали со армирано бетонска конструкција со 
вкупна површина од 140 м2.  

Чашка Капитално трошење Изградба на фекална канализија во село Лисиче 

Чашка Капитално трошење 

Изградба на летниковец во населба Чашка преку 
проектот „Воспоставување на меѓуопштинска соработка 
за обезбедување грижа за ранливи групи во општините  

Чашка Капитално трошење 
Бетонирана улица во село Долно Јаболчиште во должина 
од 100 метри во соработка со месното население. 
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Чашка Капитално трошење 
Бетониран крак од улица „Коста Рацин“ во населба Чашка 
со површина од 300 метри квадратни. 

 
 


