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Кратенки 
 

АФПЗРР – Агенција за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој 
АП – Агенција за патишта 
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 
 
 Во 2015 година се забележува едно значајно зголемување на дефицитот 

во третиот квартал, меѓутоа ако се погледне рамномерноста и 
реализацијата на буџетските дефицити се утврдува дека значаен дел од 
буџетските дефицити биле реализирани/направени во првиот и дел  во 
вториот квартал од годината. 
 

 Во првите три квартали од 2015 год. има значајно зголемување на 
издавањето на државни записи над нивното сезонско/вообичаено 
движење, додека во 4-тиот квартал има намалување на истите. 
 

 Од анализата на податоците се забележува засилена динамика на 
странско задолжување во третиот и четвртиот квартал 2015 година. 
 

 Во 2015 од рамномерноста во извршувањето на капиталните расходи и 
нивното месечно и квартално движење се гледа дека истите се 
значително зголемени споредено со нивното вообичаено/сезонско 
движење, почнувајќи од третиот квартал 2015 година. 
 

 Анализата на податоците за 2015 год. покажуваат зголемување на 
расходите за социјална помош во месец мај  и во месец септември. 
 

 Ставката “други трансфери” покажува значајно зголемување над 
вообичаеното-сезонско движење во првата половина од 2015 год.. Иако 
трендот на повисоки трансфери во споредба со движењето на оваа ставка 
во претходните години се забележува и во остатокот од 2015 год.  

 
 Од анализираните податоци за платите и надоместоците за 2015 

интересно е да се укаже на констатацијата дека скокот на расходите за 
плати и надоместоци (посебно во 3-тиот квартал од 2015) е најголем 
спореден со еден подолг птетходен период (почнувајќи од 2008 год.), иако 
трендот на нивно зголемување почнува некаде кон средината на 2013 год. 
 

 Од кварталното движење на трошоците за стоки и услуги за 2015 год. се 
гледа дека почнувајќи третиот квартал овие трошоци покажуваат значајно 
зголемување над нивното сезонско движење, што укажува на тренд на 
нивно предизборно движење. 

 
 Трансферите кон Агенцијата за вработување се зголемуваат почнувајќи од 

вториот квартал 2015 год., кога имаме пораст на расходите за истата.  
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 Анализата за 2015 год. покажува тренд на зголемување на расходите за 
здравстена заштита над нивното сезонско движење почнувајќи веќе од 
вториот квартал и овој тренд се задржува до крајот на 2015 годината. 

 
 Во 2015 година  забележуваме зголемување на даночните приходи од 

август до октомври, што покажуваат сезонски прилагодените податоци, 
додека нивото на реализација на даночните приходи покажува дека веќе 
во четвртиот квартал фискалната политика станува поекспанзивна на 
приходната страна и се намалува даночниот притисок врз граѓаните. 
 

 Во 2015 год. гледаме дека позитивниот економски/политички циклус 
почнал малку порано и приходите од ДДВ се почнуваат да се зголемуваат 
почнувајќи од вториот квартал, што е резултат на забрзаната економска 
активност. Треба да напоменеме дека во ова движење на приходите од 
ДДВ има свој удел и повратот на ДДВ кој се прави, а за кој немаме 
конкретни информации за износите и времето во кој истиот се реализира. 

 
 Движењето на приходите од ставката Административни такси и глоби 

во 2015 год. е циклично доколку се гледаа неговата месечна динамика, 
меѓутоа кога ќе ја погледнеме кварталната реализација на приходите од 
овие извори се гледа дека почнувајќи од квартал 2 и 3, реализацијата на 
оваа ставка се намалува, односно имаме значаен пад на нивната 
реализација во однос на рамномерно очекуваната.  

 

Јавни објави на веб страниците на Влада и селектирани буџетски корисници 

 
 Продолжува трендот на мал број од 

вкупните објави на Влада на РМ и на 
буџетските корисници да содржат 
финансиски податоци за направените / 
планираните инвестиции или за 
објавите во кои се најавува нова 
инвестиција (Владата која има најмногу 
објави - под 30%). 
 

 Само 5% од вкупниот број на објави 
содржат аналитичко елаборирање на 
планираните / реализираните 
активности кои се предмет на објавата. 

 
 Само скромен дел од објавите (12% во месец јануари 2016) вклучуваат 

информации за изворите на средства, додека само во 10 % од објавите се 
содржат податоци за програмите/стратегиите/плановите врз основа на кои 
го најавуваат или реализираат објавениот проект. 

 
 Во месец јануари 2016 споредено со месец Декември 2015, може да се 

забележи дека бројот на објави се намалува (скоро за 1/3) и објавувањето 
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на дополнителни квантитативни и квалитативни податоци за секоја од 
објавите од мониторирани институции (со исклучок на Агенцијата за 
патишта) споредено со претходниот месец е намален. 

 
 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенција за 

финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во ниедна од 
своите објави не вклучиле финансиски, податоци и аналитика за 
објавените активности. Додека во Министерството за труд и социјална 
политика и Министерството за транспорт и врски дури во 80% од објавите 
нема наведено финансиска конструкција и други квантитативни и 
квалитативни податоци за најавените активности. 

 
 Доминантен број, односно три четвртини од објавите во овој месец се 

направени од Владата на РМ. Во споредба со месец декември, бројот на 
објави на буџетските корисници е значително намален, а бројот на објави 
на Влада на РМ е останат скоро ист во споредба со претходниот 
извештаен период. 

 
 Во мониторираниот период на веб страниците на АФПЗРР и 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има само 
по една објава кои не содржат детални информации за содржината, 
додека од друга страна значаен дел од објавите од страна на  Влада на 
РМ се однесуваат на земјоделци како краен корисник на информацијата 
од објавата.  

 
 Од мониторингот на структурата - таргетот на објавите (односно 

проектите) на клучните буџетски корисници се гледа дека доминантно во 
фокусот биле: младите, земјоделците и социјално ранливите категории (а 
во помала мера и невработените и пензионерите).  

 
 Бројот на поднесени барања во јануари е значително помал во споредба 

со претходниот период, а тоа се должи на помалиот број на објави кои се 
однесуваат на нова инвестиција или воведување на нови мерки. 
Генералниот впечаток за информациите на објавите е дека содржините во 
голем број се повторуваат од претходниот период. За време на 
мониторингот во месец јануари испратени се 5 Барања за пристап до 
информации од јавен карактер кои се однесуваат на трошења од 
централниот буџет,  за кои сеуште се чека одговор -Влада на РМ (3), 
Министерство за финансии (2). 
 

 Во тековниот месец добиени се единствено 3 одговори, т.е добиени се 
информации за 3 евидентирани трошења,  на БПИЈК кои беа поднесени во 
претходниот извештаен период. Од нив два одговори од Министерство за 
земјоделство шумарство и водостопанство и еден одговор од Агенцијата 
за патишта на РМ. Одговорено е позитивно дека планираните трошења се 
во согласност на Програмите и Стратегиите на институцијата, додека на 
прашањето дали има направено пресметка за буџетските импликации од 
предвидените трошења  не е добиен никаков одговор . 
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Мониторинг на трошењето на ниво на локална власт 
 

 Во овој извештаен период се забележани вкупно 72 трошења, по кои е 
постапено со дополнително прибирање на информации во однос на тие 
прашања.  

 
 Од расположливите податоци добиени од локалниот мониторинг се 

утврдува дека најголем број на капитални/оперативни расходи на локално 
ниво биле идентификувани во Охрид, Гевгелија, Битола, Прилеп, 
Куманово, додека значително помалку трошења биле идентификувани во 
Гази Баба, Карбинци, Новаци, Кратово, Македонски Брод и Чашка – кои 
доминантно се помали рурални населени места (со исклучок на Гази 
Баба). 

 
 Во текот на месец јануари, две третини од регистрираните трошења се 

однесуваат на капитални вложувања. 
 
 Во однос на областите на вложувања/буџетските трошења 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 24 набљудувани општини во 18 се поднесени барања за 

пристап до информации од јавен карактер. Во извештајниот период, 
вкупно 46 барања се поднесени по основ на евидентираните трошења, а 
за дел од општините не се евидентирани трошења. 

 
Табела: Достапност на документи со кои е поткрепено трошењето: 

Документи со кои е поткрепено 
торшењето 

Вкупен број на трошења 
во набљудуваните 

општини 

Процентуална изразеност 
(од вкупно 24 трошења) 

Предвидено во стратегија 2 8% 

Предвидено во Програма 15 63% 

Предвидено во Буџетска програма  12 50% 

Донесена Одлука на Совет 14 58% 

Предвидено во План на општината 12 50% 
Трошења планирани во сите 5 
документи 2 8% 
Трошења планирани во барем 2 
документи 16 67% 
Трошења планирани во само 1 
документ 4 17% 

 За некои општини како што се Куманово, Крива Паланка, Охрид и 
Аеродром, информации се добиваат без официјално поднесување на 
БПИЈК, односно, за вкупно 26 евидентирани трошења не се јавила 
потреба за поднесување на БПИЈК и информациите се добивани при 
посета на општината или при контактирање на одговорно лице на телефон 
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или e-mail, или пак информациите се јавно достапни на веб страниците на 
општините. 
 

 Од вкупно евидентираните 72 трошења во набљудуваните општини, за 24 
трошења има целосни или делумни податоци добиени како одговор на 
БПИЈК, со директен контакт со општината или документите се јавно 
достапни.Во однос на содржината на добиените одговори, индикативно е, 
што одредени прашања како на пример: дали пред да се донесе одлука за 
одредено трошење е направена е направена проценка за влијанието на 
трошењето, прашањето се игнорира од страна на надлежните.  

 
 Од добиените информации за идентификуваните капитални и оперативни 

расходи во општините најголем дел од истите, или 63% се предвидени во 
програмите општините, за 58% имало донесена Одлука од Советот на 
општината, додека само половината од нив (50%) биле предвидени во 
буџетска програма и план на општината.  

 
 Анализата на достапните податоци добиени од локалните монитори за 

бројот на документи во кои според позитивните законски акти и практиките 
треба да биде евидентирано секо трошење, почнувајќи од стратегија, 
програма, буџет, план и одлука на совет, покажале дека само 8% од 
идентификуваните трошења се веќе предвидени во сите стратешки и 
тековни документи, додека најголем дел или 2/3 (поточно 67%) биле дел 
од барем 2 документи. 
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2. Вовед 
 

Мониторингот на трошењето од  буџетот на централно и локално ниво 
преставува комплексна работа која бара најпрвин 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 април 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. 
 
 

3. 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 
 
Во овој дел креираме база на податоци (од податоци од Извршување на Буџет 
2008-2015год.) која ќе ни овозможи детерминирање на главните трендови и 
сезонски ефекти во политичките и економските циклуси и разликите во 
буџетските трошења не само во тековниот период, туку и нивно споредување 
со минатиот период (изборен / неизборен период итн.). Целта на преставување 
на движењето на посебни позиции за приходи/расходи во буџетот за 
претходниот период (претходните изборни циклуси) преставува солидна 
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.  
 

Во овој извештај како еден од почетните извештаи на мониторинг, со 
цел создавње на почетна основа која ќе не овозможи понатаму 
споредбена база и основа за анализа на идните месечни извештаи1 за 
извршување на националниот буџет (буџетските трошења) 
поконкретно ќе бидат презентирани и елаборирани движењата на 
селектираните буџетски приходи и расходи за целиот период на 2015 
год.. Ова ќе ни овозможи со користење на предлложената методологија 
во извештаите кои ќе следат во следниот период конкретно да бидат 
елаборирани месечните промени во буџеттските позиции во 
националнит буџет имајќи ја предвид позицијата од претходниот 
период.  

                                                           
1
 Дп мпментпт на ппдгптвуваое на пвпј извештај се уште не е пбјавен месечнипт извештај за извруваое 

на буџетпт за јануари 2016 гпд. - http://finance.gov.mk/mk/node/898 , пристапенп на 9.02.2016 гпд. 

http://finance.gov.mk/mk/node/898
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Mониторинг 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: 
 

- Реализација  на буџетот, % на месечна  и на квартална основа.  
- Кумулативна реализација  на буџет, % 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 појасно 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 како резултат 
на дискрециони одлуки, а не 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, Фонда на ПИОМ, Агенција за вработување, други 
трансфери. 
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 



   
 

11 | P a g e  

Проектот е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија 

определена буџетска ставка би се реализирала рамномерно на 
месечно/квартално ниво во текот на годината. Ова преставува визуелно 
погоден графички приказ за да се утврди во кои периоди има значајно 
поголемо/помало реализирање на определените приходи/расходи од 
рамномерно утврденото. Исто така во дел од графичките прикази 
месечно/квартално со црвена линија е прикажан сезонскиот фактор, односно 
вообичаеното/сезонско движење на определен приход/расход, 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:  

Локални избори     ---------------- 
Парламентарни избори -------------- 
 
 
Вкупни приходи од Даноци 

 
Во 2015 година  забележуваме зголемување на даночните приходи од август 
до октомври, што покажуваат сезонски прилагодените податоци. Од друга 
страна нивото на реализација на даночните приходи покажува дека веќе од 
четвртиот квартал вкупнте приходи од даноци се намалуваат, со што 
фискалната политика станува поекспанзивна (полабава) на приходната страна 
и тоа е една индикација за благо намалување на даночниот притисок врз 
граѓаните. 
 

 
 
 
Приходи од ДДВ 

 
Приходите од ДДВ се важен индикатор за фазата во која се наоѓа економијата.  
Во услови кога имаме експанзивни и стимулативни политики кои влијаат 
позитивно на економскиот циклус, во тој случај и потрошувачката е поголема 
што води до поголеми приходи од ДДВ. Во 2015 год. гледаме дека позитивниот 
економски/политички циклус почнал малку порано и приходите од ДДВ 
почнуваат да се зголемуваат почнувајќи од вториот квартал, што е резултат на 
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забрзаната економска активност. Треба да напоменеме дека зголемувањето на 
економската активност и потрошувачката може да е резултат и на други 
интерни и екстерни фактори,меѓутоа и политичкиот циклус има значајна улога 
во истата. 
 

 

 
 
Административни такси и глоби (приходи) 

 
Движењето на приходите од ставката Административни такси и глоби е 
циклично доколку се гледаа неговата месечна динамика, меѓутоа кога ќе ја 
погледнеме кварталната реализација на приходите од овие извори се гледа 
дека почнувајќи од 2 и 3 квартал реализацијата на оваа ставка се намалува, 
односно имаме значаен пад на нивната реализација во однос на рамномерно 
очекуваната.  
 

 
 
Буџетски дефицит/суфицит 

  
Оваа ставка е посебно интересна за анализа имајќи  предвид  вообичаено 
политичките циклуси директно се поврзуваат со дефицитите кои што се прават 
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во буџетите со цел креирање поекспанзивна фискална политика пред избори. 
Во 2015 година гледаме едно значајно зголемување на дефицитот во третиот 
квартал, меѓутоа ако се погледне рамномерноста и реализацијата на 
буџетските дефицити се утврдува дека значаен дел од буџетските дефицити 
биле реализирани/направени во првиот и дел во вториот квартал од годината. 
 

 
 
 
Државни записи 

 
Државните записи се основните инструменти на Владата/државата  преку кои 
го финансира дефицитот, како и планираните/непланираните расходи  на 
домашниот финансиски пазар. Однесувањето на политичарите пред избори 
обично е насочено кон поголемо задолжување на домашниот пазар (како и на 
надворешниот) со што ќе се обезбедат доволно средства за финансирање на 
планираните проекти и активности кои треба да влијаат на економската 
состојба во државата (иако финансирањето на домашниот пазар има и други 
негативни ефекти врз каматната стапка и инвестициите). Во 2015 год. имам 
значајно зголемување на издавањето на државни записи над нивното 
сезонско/вообичаено движење споредено со минатите години и тоа во првите 
три квартали од годината, додека во 4-тиот квартал гледаме намалување. 
Доколку се погледнат месечните податоци за рамномерноста во 
реализирањето на приходите од акукциите на државни записи се гледа нивно 
значајно зголемување во март и ноември 2015 год. 
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Странски заеми 

 
Странските заеми се уште еден извор на финансирање на дефицитот и 
потребата за финансиски средства на државата. Анализата на податоците за 
оваа ставка бара детално навлегување во секој од периодите кога државата се 
задолжувала во странство и конкретно елаборирање на намената и 
користењето на овие средства. Од тие причини на графикот подолу го 
преставуваме само движењето и трендот на движењето на странските заеми 
со цел да ја видиме нивната динамики во годините. Од графикот јасно се гледа 
дека силниот тренд на задолжување во странство во периодите/годините кога 
имаме избори и тоа во секоја изборна година 2009, 2011, 2013, 2014 додека во 
годините кога немаме избори нивниот износ е значајно понизок. Истиот тренд 
се очекува и во изборниот циклус кој следи, посебно што од податоците се 
гледа засилена динамика на странско задолжување во третиот и четвртиот 
квартал 2015 година. 
 

 
 
Капитални расходи 

 
Капиталните расходи се една од ставките која најчесто се намалува во време 
кога се прави ребаланс на буџетите, меѓутоа истата исклучително е важна пред 
избори затоа што силно влијае на економската активност Во 2015 од 
рамномерноста во извршувањето на капиталните расходи и нивното месечно и 
квартално движење се гледа дека истите се значително зголемени споредено 
со нивното вообичаено/сезонско движење,  почнувајќи од третиот квартал 2015 
година. Ако ја набљудуваме месечната динамика истите бележат позначајно 
зголемување над нивното сезонско движење во февруари и март, какои и во 
октомври ноември 2015 год. 
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Социјална помош 

 
Анализата на рамномерноста на реализирање расходите за социјална помош  
покажува дека овие расходи имаат циклично движење низ 2015 год. Од 
графиконите подолу се гледа дека имаме зголемување на расходите за 
социјална помош над сезонското движење и рамномерното реализирање во 
месец мај  и во месец септември. Додека во месец февруари, март и април 
истите биле намалени под нивнот вообичаено сезонско движење. 
 

 
 
 
Други трансфери 

 
Расхoдите за “други трансфери” ги опфаќаат бројните други трансфери од 
буџетот кои претходно не се јасно посочени – награди, стипендии, надоместоци 
итн. Оваа ставка е прилично значаја имајќи ја предвид сумата на овие 
трансфери и нејзината поврзаност со број програми и проекти кои се 
реализираат а не се финансирани од трансферите до конкретно дефинирани и 
институции. Во 2015 год. ставката “други трансфери” покажува значајно 
зголемување над вообичаеното-сезонско движење во првата половина од 
годината. Иако трендот на повисоки трансфери во споредба со движењето на 
оваа ставка во претходните години се забележува и во остатокот од 2015 год. 
(види график подолу). 
 



   
 

16 | P a g e  

Проектот е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија 

 
 
Плати и надоместоци 

 
Податоците за 2015 год. покажуваат позначајно зголемување на истите над 
сезонското движење од месец март до јули, по што следи нивно намалување 
во месец август,  повторен благ раст во октомври и нивно значајно намалување 
на крајот на годината. Интересно е да се укаже на констатацијата дека скокот 
на расходите за плати и надоместоци (посебно во 3-тиот квартал 2015) е 
најголем во целиот набљудуван период почнувајќи од 2008 год. (види график 
подолу), иако трендот на нивно зголемување почнува некаде кон средината на 
2013 год. 
 

     
 

 
 
Стоки и услуги 

 
Од кварталното движење на трошоците за стоки и услуги за 2015 год. се гледа 
дека почнувајќи третиот квартал овие трошоци покажуваат значајно 
зголемување над нивното сезонско движење. Доколку се погледна месечните 
податоци, истите покажуваат позначајно зголемување над сезонското движење 
во февруари, мај, јуни и највисок раст во септември 2015 год. 
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Агенцијата за вработување (расходи) 

 
Агенцијата за вработување ја зголемува својата активност почнувајќи од 
вториот квартал 2015 год., кога имаме пораст на расходите за истата. Оваа 
активност јасно се гледа од движењето на оваа ставка по квартали и месечно 
движење каде јасно се гледа отстапувањето на истата во однос на нејзиното 
вообичаено/сезонско движење почнувајќи од јуни 2015 год.  

 

 
 
Здравствена заштита  

 
Анализата за 2015 год. покажува тренд на зголемување на 
расходите/трансферите за здравствена заштита над нивното сезонско 
движење почнувајќи веќе од вториот квартал и овој зголемен транд на 
движење на истите  се задржува до крајот на годината (види графикон подолу). 
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2. Јавни објави на веб страниците на Влада и селектирани буџетски 
корисници 

 
Мониторинг на објавите од селектирани буџетски корисници и јавните 
претпријатија чија што директна поврзаност со граѓаните е најголема. Во 
рамките на оваа методологија 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,  

 Агенција за 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: 

-  финансиски податоци за предвидената/најавената/објавената 
инвестиција; 
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-  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 извештајниот период 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 три четвртини од објавите 
се направени од Владата на РМ. Во споредба со месец декември, бројот на 
објави на буџетските корисници е значително намален (што може да се 
забележи во графиците кои следуваат), а бројот на објави на Влада на РМ е 
останат скоро ист во споредба со претходниот  извештаен период. 
 
Иако објавите се малобројни, на следните графицисе илустрирани атрибутите 
на содржините за најавените/реализираните активности/инвестиции кои 
буџетските корисници ги пласираат до граѓаните за месец јануари 2016 година.  
 

1) Влада на РМ 
 

 

2) Министерство за труд и социјална 
политика на РМ 

 
 

3) Министерство за транспорт и врски 
на РМ 

4) Министерство за Финансии на РМ 
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5) Агенција за финансиска поддршка 
на земјоделството и рурален развој на 
РМ 

 

 
6) Министерство за земјоделство 
шумарство и водостопанство 
 

 
 
Во разгледуваниот период на веб страниците на АФПЗРР и Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство има само по една објава која не 
содржи детални информации за содржината, иако значаен дел од објавите на 
Влада на РМ се однесуваат на земјоделци како краен корисник на 
информацијата од објавата односно таргет група на објавата.  
 
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- Јануари 2016 и 
Декември 2015 
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Како што може да се види од наредната табелаи претходно прикажаните 
графици: 
 

- Мал број од вкупните објави на Влада на РМ и на буџетските 
корисници содржат финансиски податоци 
занаправените/планираните инвестиции или за објавите во кои се 
најавува нова инвестиција(Владата која има најмногу објави - под 30%). 

- Истите уште помалку содржат аналитичко елаборирање на 
планираните/ реализираните активности. 

- Скромен дел од објавите вклучуваат информации за изворите на 
средства, како ипрограмите/стратегиите/плановите врз основа на 
кои го најавуваат или реализираат објавениот проект. 

- Значително е намален бројот на вкупните објави на веб страниците 
на буџетските корисници. 

- Може да се забележи декапокрај намалувањето на бројот на објави се 
намалува и објавувањето на дополнителни квантитативни и 
квалитативни податоци за секоја од објавите –односно кај сите 
мониторирани институции (со исклучок на агенцијата за патишта) 
процентот на објавени информации е намален споредено со 
претходниот месец (види табела подолу). 

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој во ниедна од своите објави не вклучиле финансиски, податоци и 
аналитика за објавените активности. Додека во министерството за 
труд и социјална политика и Министерството за транспорт и врски 
дури во 80% од објавите нема наведено финасака конструкција и други 
квантитативни и квалитативни податоци за најавените 
активности. 
 

Процентот на објави кај буџетските корисници кои содржат финансиски 
податоци, аналитика или конкретен извор на средства, со исклучок на 
Агенцијата за патишта (од вкупно 4 објави- 3 содржат финансиски податоци), 
во останатите буџетски корисници е под 30%. 
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График: Број на објави кои содржат и не содржат финансиски податоци 

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

јануари, 2016 година 

 
 
Табела. Објави и карактеристики на објави од буџетските корисници за месец 
декември 2015 година 

Буџетски 
корисник 

Вкупен 
број на 
објави 

Број на објави 
кои содржат 
финансиски 
податоци 

% на содржини 
кои содржат 
финансиски 
податоци 

% на содржини кои 
НЕ содржат 
финансиски 
податоци 

Влада на РМ 85 23 27% 73% 

МТСП 42 19 45% 55% 

МТВ 8 2 25% 75% 

МФ 17 4 24% 76% 

АФПЗРР 3 1 33% 67% 

МЗШВ 5 1 20% 80% 

АП 1 0 0% 100% 

 161 50 24.% 76% 

Од мониторингот на структурата-таргетот на објавите (односно проектите) на 
клучните буџетски корисници се гледа дека доминантно во фокусот биле: 
младите, земјоделците и социјално ранливите категории (а во помала мера и 
невработените и пензионерите).  
 

Бучетски 

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 82 22 27% 73%

МТСП 5 1 20% 80%

МТВ 5 1 20% 80%

МФ 8 3 38% 63%

АФПЗРР 2 0 0% 100%

МЗШВ 4 0 0% 100%

А.Патищта 4 3 75% 25%

Вкупно 110 30 27% 73%
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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.  
 

 
График. Области кои се таргетирани со најава за зголемени трошења 

 

 
График. Корисници кои се таргетирани со најава за зголемени трошења 

 
За време на мониторингот во месец јануари испратени се 5 Барања за пристап 
до информации од јавен карактер кои се однесуваат на трошења од 
централниот буџет,  за кои сеуште се чека одговор,и тоа: 

- Влада на РМ (3). 
- Министерство за финансии (2). 
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Содржината на поднесените барања се однесува на тоа дали објавите кои 
содржат одредена инвестиција е во согласност со стратешките документи на 
Владата на РМ, како и дали е направена претходна анализа за потребата од 
таква инвестиција како и за ефектите од истата. Исто така, барањето содржи и 
прашања дали инвестициите се предвидени во сегашниот или идниот 
планиран Буџет на РМ.  Бројот на поднесени барања во јануари е значително 
помал во споредба со претходниот период, а тоа се должи на помалиот број на 
објави кои се однесуваат на нова инвестиција или воведување на нови мерки. 
Генералниот впечаток за информациите на објавите е дека содржините во 
голем број се повторуваат од претходниот период. 

 
Во тековниот месец дбиени се единствено 3 одговори, т.е добиени се 
информации за 3 евидентирани трошења,  на БПИЈК кои беа поднесени во 
претходниот извештаен период. Од нив два одговори од министерство за 
земјоделство шумарство и водостопанство и еден одговор од агенцијата за 
патишта на РМ.  
 
Според  добиените одговори на БПИЈК  од  МЗШВ  и двете трошења се 
опфатени во националната стратегија за земјоделство и рурален развој за 
периодот 2014-2020, и двете трошења се опфатени во програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој , додека на прашањето дали има 
направено пресметка за буџетските импликации од предвидените трошења  не 
е добиен никаков одговор. 
 
Според одговорот на БПИЈК од Aгенцијата за патишта за евидентираното 
трошење претходно е направена анализа на трошоците и бенефитите од 
страна на консултант одобрен од Светска банка, трошењето е предвидено во 
програмата на Владата на РМ, средствата се обезбедени од заем од светска 
банка и се планирани во годишната програма на Јавното претпријатие за 
државни патишта а финансиска реализација е направена од средствата од 
заемот од Светска односно направени се исплати на авансни ситуации. 

 
 

Б) Трошења 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 овој извештаен период се забележани вкупно 72 капитални и оперативни 
буџетски трошења, по кои е постапено со дополнително прибирање на 
информации/податоци кои се однесуваат на истите.  
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По региони (од кои во секој регион се земени по 3 општини) состојбата на 
трошењата изгледа вака:  
 

 
График: Евидентирани трошења по региони во извештајниот период 

 

Од расположливите податоци добиени од локалниот мониторинг се утврдува 
дека најголем број на капитални/оперативни расходи на локално ниво биле 
идентификувани во Охрид, Гевгелија, Битола, Прилеп, Куманово, додека 
значително помалку трошења биле идентификувани во Гази Баба, Карбинци, 
Новаци, Кратово, Македонски Брод и Чашка – кои доминантно се помали 
рурални населени места (со исклучок на Гази Баба). 
 
Во однос на главната поделба на трошењата на оперативни и капитални, 
илустративно е прикажано на графикот подолу. Во текот на јануари, две 
третини од регистрираните трошења се однесуваат на капитални вложувања. 

 
График: Капитални и оперативни трошења во набљудуваните општини 
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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: 
 

 
График: Области на трошење 

 

Од вкупно 24набљудувани општини во 18 се поднесени барања за пристап до 
информации од јавен карактер. Во извештајниот период, вкупно 46 барања се 
поднесени по основ на евидентираните трошења,  а за дел од општините не се 
евидентирани трошења. За некои општини како што се Куманово, Крива 
Паланка, Охрид и Аеродром информации се добиваат без официјално 
поднесување на БПИЈК односно за вкупно 26 евидентирани трошења не се 
јавила потреба за поднесување на БПИЈК и информациите се добивани при 
посета на општината или при контактирање на одговорно лице на телефон или 
e-mail, или пак информациите се јавно достапни на веб страниците на 
општините: 
Табела: Број на поднесени барања за пристап до информации од јавен карактер 

по општини 
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Од вкупно евидентираните 72 трошења во набљудуваните општини,  за 24 
трошења има целосни или делумни податоци добиени како одговор на БПИЈК, 
со директен контакт со општината или документите се јавно достапни. За 
остатокот од поднесените БПИЈК, се очекува да се добие одговор во 
наредниот извештаен период, кога и истекува законската обврска да се добие 
одговор по основ на поднесените барања. Во однос на содржината на 
добиените одговори, индикативно е, што одредени прашања како на пример: 
дали пред да се донесе одлука за одредено трошење е направена е направена 
проценка за влијанието на трошењето, прашањето се игнорира од страна на 
надлежните.  
 
 
 
 
 
Табела: Достапност на документи со кои е поткрепено трошењето: 

Општина

Вкупно 

евидентирани 

трошења

Вкупно 

поднесени 

БПИЈК

Вкупно добиени 

одговори во 

законски рок

Вкупно барања 

за кои се чека 

одговор

1 Аеродром 4 4 2 2

2 Центар 3 3 1 2

3 Гази Баба 1 0 0 0

4 Струмица 4 4 0 4

5 Босилово 2 2 0 2

6 Гевгелија 5 5 0 5

7 Штип 3 3 0 3

8 Кошани 2 2 0 2

9 Карбинци 0 0 0 0

10 Велес 3 1 0 1

11 Чащка 1 1 0 1

12 Кавадарци 3 0 0 0

13 Битола 5 3 1 2

14 Прилеп 5 2 1 1

15 Новаци 1 1 0 1

16 Тетово 4 4 0 4

17 Врапшищте 3 3 0 3

18 Гостивар 4 4 0 4

19 Куманово 5 1 0 1

20 Крива Паланка 4 0 0 0

21 Кратово 1 0 0 0

22 Охрид 7 1 0 1

23 Струга 2 2 0 2

24 Мак. Брод 0 0 0 0

Вкупно 24 72 46 5 41
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Документи со кои е 
поткрепено торшењето 

 Вкупен број на 
трошења во 
набљудуваните 
општини 

Процентуална 
изразеност (од 
вкупно 24 трошења) 

Предвидено во 
стратегија 2 8% 
Предвидено во 
Програма 15 63% 

Предвидено во Буџетска 
програма  12 50% 
Донесена Одлука на 
Совет 14 58% 

Предвидено во План на 
општината 12 50% 

Трошења планирани во 
сите 5 документи 2 8% 

Трошења планирани во 
барем 2 документи 16 67% 

Трошења планирани во 
само 1 документ 4 17% 

 
Од табелата јасно се гледа дека од добиените информации за 
идентификуваните капитални и оперативни расходи во општините најголем дел 
од истите, или 63% се предвидени во програмите општините, за 58% имало 
донесена Одлука од Советот на општината, додека само половината од нив 
(50%) биле предвидени во буџетска програма и план на општината. Анализата 
на достапните податоци добиени од локалните монитори за бројот на 
документи во кои според позитивните законски акти и практиките треба да биде 
евидентирано секо трошење, почнувајќи од стратегија, програма, буџет, план и 
одлука на совет, покажале дека само 8% од идентификуваните трошења се 
веќе предвидени во сите стратешки и тековни документи, додека најголем дел 
или 2/3 (поточно 67%) биле дел од барем 2 документи. 
 

2. Селектирани капитални/оперативни расходи и следење кај единиците 
на локална самоуправа и трошења на ЈП основни од ЕЛС (Град Скопје) 
 
Квартално извршување на буџетите на единиците на локална самоуправа 
 
И1: реализација на буџет по квартал – расходи (24 ЕЛС) 
И2: реализација на капитални расходи – 24 ЕЛС по квартал 
Селектирани ставкиИ3: реализација на оперативни расходи – 24 ЕЛС по 
квартал 
Селектирани ставки:И4: Стапка на промена на главните буџетски ставки од 
првичен план, со последен ребаланс (% зголемување или % намалување за 
колку) 
И3. Стапка на промена на обврски на општината  - 24 ЕЛС по квартал 
 
 
Имајќи предвид дека најголемиот дел од мониторираните општини се 
уште не ги објавиле своите квартални извештаи (иако законската 
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обврска предвидува да се направи тоа во рок од 30 дена по завршување 
на кварталот), овој дел од извештајот за мониторинг ќе биде 
елабориран во следниот период, веднаш по добивањето на 
кварталните извештаи.  
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4. 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  Објави на веб страниците на издвоени буџетски корисници во месец  
јануари.  
 

  Наслов на објава 

Буџетск
и 

корисни
к 

Област 
Корисник/ таргет 

на услуга од 
објава 

1 
Груевски: Заев не ги предава 
материјалите на Јанева, сака 
одлагање на изборите 

Влада  Политичка изјава граѓани 

2 
Груевски: ИТ зоните ќе отворат 
неколку илјади работни места 

Влада  
Бизнис сектор/ 
СДИ 

ИТ Компании 

3 
Груевски: Топлификација ќе 
донесе голем бенефит за Битола 

Влада  Бизнис сектор  граѓани 

4 
Новогодишни пакетчиња за 
децата од СОС Детско село 

Влада  Донација  деца 

5 
Македонски врвни спортисти и 
тренери именувани за амбасадори 
на спортот 

Влада  Конференција спортисти 

6 
Министерството за култура со 98 
отсто реализација на Годишната 
програма 

Влада  Соопштение граѓани 

7 
Имотен лист од дома, нов 
дистрибутивен систем на 
Катастарот 

Влада  
Нов дистрибутивен 
систем на катастер 

граѓани 

8 
Потпишани договори за 
реализација на проектот за 
топлификација на Битола 

Влада  
Инвестиција во 
систем за греење 

граѓани 

9 
Домашната компанија 
„Технопласт“ ќе инвестира 10 
милиони евра во Бунарџик 

Влада  
Бизнис сектор/ 
СДИ 

граѓани 
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10 

Ставрески: Трендот на раст на 
индустријата ќе помогне да се 
реализира планираниот раст на 
економијата од 4 отсто во 
наредната година 

Влада  
Макроеконоски 
предвидувања 

граѓани 

11 
Детската болница во Козле 
отворена за пациентите 

Влада  Здравство пациенти 

12 
Спасов: Проектот „Македонија 
вработува“ отвори 11.000 работни 
места 

Влада  
Мерки за 
вработување 

невработени 

13 
Македонија ќе добие Универзитет 
за национална безбедност 

Влада  Универзитет студенти 

14 
Отворена Археолошката изложба 
2015 

Влада  Култура/историја граѓани 

15 
Груевски: Индустрискиот раст 
показател за исправните политики 

Влада  
Макроеконоски 
предвидувања 

граѓани 

16 
Договори за финансирање 17 
иновативни проекти 

Влада  Грант 
старт ап и спин 
оф претпријатија 

17 
Промоција на 20 наслови од нов 
владин капитален проект 

Влада  Култура/историја граѓани 

18 
Груевски: Нови 8.700 вработувања 
со Оперативниот план за 2016 
година 

Влада  
Мерки за 
вработување 

невработени 

19 
Груевски:Најниската пензија од 
2006 година зголемена за 94 
отсто, просечната за 79 проценти 

Влада  
Зголемување на 
пензии 

пензионери 

20 
Нови 50 наслови од едицијата 
„Ѕвезди на светската книжевност‟ 

Влада  Култура/историја граѓани 

21 
Груевски: Годинава уште едно 
зголемување на социјалната 
помош 

Влада  
Подобрување на 
социјални услови 

ранливи 
категории 

22 
Груевски: Се инвестираат 46 
милиони евра за шест регионални 
патишта 

Влада  
Регионални 
патишта 

граѓани 

23 
Нов фекален колектор на 
булеварот „Видое Смилевски-
Бато“ 

Влада  Фекален колектор граѓани 

24 
Груевски: Годинава уште најмалку 
четири авиолинии кон европски 
дестинации 

Влада  

Субвенционирање 
на авиокомпании 
за воведување 
нови линии 

граѓани 

25 
Груевски: Наскоро нова програма 
за рурален развој 

Влада  
Поддршка на  
земјоделските 
стопанства  

земјоделци 

26 
Поставен камен темелник за нова 
градинка во Горно Лисиче 

Влада  Градинка деца 

27 
Концептот на слободни 
здравствени зони проширен со 
банско климатско лекување 

Влада  
Воведување нови 
здравствено 
методи и постапки 

граѓани 

28 
Во Соборниот храм Архиерејска 
златоустова литургија по повод 
Божик 

Влада  Култура  граѓани 
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29 
Груевски: Растот на извозот 
покажува дека економијата се 
движи во добар правец 

Влада  
Макроеконоски 
предвидувања 

граѓани 

30 
Македонија ќе добие центар за 
трансплантација 

Влада  
Центар за 
трансплатација 

пациенти 

31 
Почна изградбата на новата 
електронска наплатна станица 
Романовце 

Влада  
ЕС за наплата на 
патарина 

граѓани 

32 
Нови 30 книги од „Врвови на 
светската филозофија, историја и 
психологија со психоанализа“ 

Влада  Култура граѓани 

33 
Нова браун филд инвестиција, 
фабрика за чипс во битолско 
Кравари 

Влада  
Бизнис сектор/ 
СДИ 

невработени 

34 
Груевски: Откупот на тутун тече 
одлично со реална цена 

Влада  Откуп на тутун земјоделци 

35 
Груевски: Марина ќе се гради, 
веќе е почната процедурата 

Влада  
Инвестиција во 
марина 

граѓани 

36 
Премиерот Груевски во посета на 
Охрид 

Влада  Посета/средба граѓани 

37 
Груевски: САД останува стратешки 
партнер на Македонијa 

Влада  Посета/средба граѓани 

38 
Техничка поддршка за одржлив 
регионален економски развој 

Влада  Еднаков развој граѓани 

39 
Ристовски: Изградивме систем за 
целосно стипендирање на 
образованието на Ромите 

Влада  
Доделување 30 
стипендии 

академски 
граѓани - роми 

40 
Груевски: Со владина поддршка 
набавени 2.000 трактори и уште 
8.000 други земјоделски машини  

Влада  
Земјоделски 
машини 

земјоделци 

41 
Груевски: Осум нови училишта ќе 
бидат изградени годинава 

Влада  Училишта 
ученици од 
основно 
образование 

42 
Груевски: Средбата со Бајден 
потврда на стратешкото 
партнерство со САД 

Влада  Посета/средба граѓани 

43 
Потпишан договор за 
рестартирање на „Порцеланка“, 
1.000 нови вработувања 

Влада  
Бизнис сектор/ 
СДИ 

невработени 

44 
Груевски: Се реализира 
најавената инвестиција на GES, 
200 вработувања 

Влада  
Бизнис сектор/ 
СДИ 

невработени 

45 
Германската GES ќе инвестира во 
Македонија, 200 нови работни 
места 

Влада  
Бизнис сектор/ 
СДИ 

невработени 

46 
Италијанската „Кондоте“ ќе гради 
хидроелектрани во Македонија 

Влада  
Бизнис сектор/ 
СДИ 

невработени 

47 

Преку грантови за 
самовработување годинава ќе се 
отворат околу 1.000 работни 
места 

Влада  Самовработување невработени 
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48 
Малигно болните ќе ја добиваат 
терапијата во или блиску до 
местото на живеење 

Влада  
Инвестиција во 
здравство 

пациенти 

49 
Од утре ќе може да се аплицира 
за „Купи куќа за млади“ 

Влада  
Објекти за 
домување 

млади 

50 
Германската „Акомпласт“ гради 
фабрика во Прилеп, 150 нови 
вработувања 

Влада  
Бизнис сектор/ 
СДИ 

невработени 

51 
Нова странска инвестиција, ИКС 
Трејд влегува во Скопје, стотина 
вработувања 

Влада  
Бизнис сектор/ 
СДИ 

високообразова
ни млади лица 

52 
Мисајловски: Изградени и 
реконструирани 404 локални 
патишта 

Влада  Локален пат граѓани 

53 
Спасов: 44 милиони денари за 
обука и субвенционирано 
вработување 

Влада  
Обука и 
субвенционирано 
вработување 

невработени 

54 
Средби на Попоски на состанокот 
на Советот за надворешни работи 

Влада  
Преговори за 
евроинтеграција 

граѓани 

55 

Дигитализирани над  
340 илјади примероци на 
документација за културното 
наследство 

Влада  Култура граѓани 

56 
Отворен дерматовенеролошки 
специјалистички кабинет во 
поликлиника Драчево 

Влада  Здравство пациенти 

57 
Од мај повторно редовна 
авиолинија Скопје- Прага 

Влада  Авионска линија граѓани 

58 
Ристовски: По реновирањето на 
Блок Б, продолжува целосна 
реконструкција на „Гоце Делчев“ 

Влада  Студентски дом студенти 

59 
Уште најмалку 1.000 здравствени 
работници на едукација во 
странство 

Влада  
Доквалификација 
на медицински 
персонал 

Медицински 
кадар 

60 
Поддршка за 61 проект од 
креативните индустрии на 
четвртиот конкурс 

Влада  
Поттикнување на 
младите на 
креативност 

млади  

61 
Ристовски: Капитални проекти за 
студентите и учениците во Штип 

Влада  
Типска спортска 
сала 

Граѓани и 
ученици 

62 
Министерот Цветков пушти во 
употреба биогасна централа на ЗК 
„Пелагонија“ 

Влада  
Биогасна централа 
и  
современа фарма 

граѓани 

63 
Пуштен во употреба нов 
далекувод за енергетско 
поврузање на Македонија и Србија 

Влада  
Енергетска 
инфраструктура 

граѓани 

64 
Дебата за сообраќајна  
инфраструктура и безбедност во 
сообраќајот 

Влада  Посета/средба граѓани 

65 
Заврши градбата на ПЕТ-
Центарот, првите пациенти за 
девет месеци 

Влада  
Инвестиција во 
здравство 

граѓани 
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66 
Работилница за поголема 
компатибилност на образовниот 
систем со пазарот на труд 

Влада  
Мерки за 
образование 

ученици 

67 
Со напредните ИТ обуки се 
обезбедуваат нови вработувања 

Влада  
Доквалификација 
на невработени 

невработени 

68 
Нов повик за обука кај 
работодавач за околу 300 
невработени лица 

Влада  
Доквалификација 
на невработени 

невработени 

69 
„Ван Хол“ ќе инвестира уште 15 
милиони евра и ќе отвори нови 
400 работни места 

Влада  Вработување невработени 

70 
Формирана “Групата на пријатели 
на Македонија во ЕП” со 26 
европратеници 

Влада  Посета/средба граѓани 

71 
Изработена Стратегија за развој 
на полицијата 2016 - 2020 

Влада  
Институционална  
надгардба на 
полицијата 

Полиција 

72 
Нова авионска линија Скопје - 
Прага 

Влада  Авионска линија граѓани 

73 
Нова инвестција на Џонсон 
Контролс од 20 милиони долари 
во ТИРЗ Струмица 

Влада  
Бизнис сектор/ 
СДИ 

невработени 

74 

Промовиран проект за 
надворешен механизам за 
контрола на работата на 
полицијата 

Влада  
Контролни мерки 
за полицијата 

Полициска 
служба 

75 
Британската компанија „Алокејт 
Софтвер“ ја проширува работата 
во Македонија 

Влада  
Странска 
инвестиција 

ИТ кадри 

76 
Конференција: Локалните 
економско социјални совети 
двигатели на вработувањата 

Влада  Конференција граѓани 

77 
Димитриев на средба со 
членовите на ДИК 

Влада  Посета/средба   

78 
Проект за развој на Кокино како 
туристичка дестинација 

Влада  
Мерки за 
туристички развој 

туристи 

79 
Ристовски: Екстерното тестирање 
за матурантите поминува без 
проблеми 

Влада  Образование ученици 

80 
Ристовски: И годинава ќе се 
реновираат и градат студентски 
домови 

Влада  Студентски дом студенти 

81 
Во Штип отворена првата 
универзитетска телевизија во 
земјава 

Влада  
Универзитетска 
телевизија 

студенти 

82 
Попоски за Вол Стрит Журнал: 
Три можни сценарија за 
бегалската криза 

Влада  интервју   

83 

Министерката Ташевска-Ременски 
во посета на Прифатниот центар 
за бездомни лица во Чичино село 
и на Едукативниот забавен дневен 
детски центар за деца на улица 
 во Шуто Оризари 

МТСП Донација деца 
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84 
Волшебната елка на желби им ги 
исполни желбите на 80-тина 
дечиња 

МТСП Посета/средба деца 

85 

Министерката Ташевска-Ременски 
во посета на семејството Амет 
чијшто дом беше опожарен во 
село Драчево 

МТСП Донација жртви на пожар 

86 
Разрешувањето на директорите е 
направено поради неисполнување 
на законските обврски  

МТСП / 
Административн
и работници 

87 
Ташевска - Ременски изврши увид 
во функционирањето Прифатниот 
транзитен центар на Табановце 

МТСП Донација бегалци 

88 
БИЛЈАНА ВУКОВИЌ:  
Субвенциите го модернизираат 
македонското земјоделство  

АФПРР
З 

Рурален развој земјоделци 

89 

 
ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2016 за 
доставување на барања за 
користење на средства од 
Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 
2016 година  

АФПРР
3 

Рурален развој земјоделци 

90 

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2016 за 
доставување на барања за 
користење на средства од 
Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 
2016 година  

АФПРР
3 

Рурален развој земјоделци 

91 
Изградба и модернизација на 
патарините на Коридор 10. 

МТВ 
Патна 
инфраструктура 

Граѓани 

92 
Состанок на Координативното 
тело за справување со кризи 

МТВ Состанок граѓани 

93 
Доделување на решенија за 
легализација во Општина Илинден 

МТВ 
Легализација на 
бесправно 
израдени објекти 

граѓани 

94 
Пуштање во употреба на локален 
пат во Горно Лисиче 

МТВ Локален пат граѓани 

95 
Нова авионска линија Скопје - 
Прага 

МТВ Авионска линија граѓани 

96 
За три недели откупени над 7.640 
тони тутун по просечна цена од 
186 денари по килограм 

МЗШВ Известување земјоделци 

97 
Интервју на министерот Михаил 
Цветков за МИА 

МЗШВ Интервју граѓани 

98 Соопштение МЗШВ 
Предлог 
риболовни основи 
за риболовни води 

земјоделци 

99 
Отворени денови со земјоделците 
- Агенда за посета по населени 
места 

МЗШВ Посета/Средба земјоделци 

100 
Во 2016 г. активно ќе се работи на 
24 регионални патишта и на 7 
автопати со вкупна должина од  

АП 
Патна 
инфраструктура 

граѓани 

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2573
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2573
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2573
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2573
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2573
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2573
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2573
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2574
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2574
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2574
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2574
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2574
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/vest_dolga_mak.asp?VestiID=2574
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околу 600 километри 

101 
Во Прилепско пуштени во 
употреба два локални пата 

АП Локални патишта граѓани 

102 
Почна изградбата на новата 
наплатна станица Романовце 

АП Наплатна станица граѓани 

103 
Дебата за сообраќајна 
инфраструктура и безбедност во 
сообраќајот 

АП 
Сообраќајна 
инфраструктура 

граѓани 

104 

Ставрески: Трендот на раст на 
индустријата ќе помогне да се 
реализира планираниот раст на 
економијата од 4 отсто во 
наредната година 

МФ 
Макроеконоски 
предвидувања 

граѓани 

105 
Потпишани договори за 
реализација на проектот за 
топлификација на Битола 

МФ 
Систем за 
топлификација 

граѓани 

106 
Исплатени пензии на околу 300 
илјади пензионери 

МФ Исплата на пензии пензионери 

107 

„Купи куќа за млади“ во финална 
фаза во Собрание, прифатен од 
Комисијата за финансирање и 
буџет 

МФ 
Објекти за 
домување 

млади 

108 
Потпишан договор за 
рестартирање на „Порцеланка“, 
1.000 нови вработувања 

МФ Бизнис сектор/СДИ граѓани 

109 
Од утре ќе може да се аплицира 
за „Купи куќа за млади“ 

МФ 
Објекти за 
домување 

млади 

110 
Ставрески: Ќе ги помогнеме сите 
потреби на ДИК за навреме да ги 
заврши активностите 

МФ 
Мерки за 
вработување  

невработени 

111 
Проектот „Купи куќа за млади“ со 
низа можности за решавање на 
станбеното прашање 

МФ 
Објекти за 
домување 

млади 

 
Анекс 2 - Преглед на евидентирани трошења по општини за период од 01/01/2016-
02/02/2016 
 

Општина Тип на трошење Опис 

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 
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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 

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

Гази Баба Оперативно трошење 

Општината организира манифестацијата 
Пивтијада 

Струмица Капитално трошење 

Тампонирани две улици во населеното место 
Попчево. 

Струмица Капитално трошење 

Реконструкција на водоводна мрежа на ул. 
Климент Охридски 

Струмица Капитално трошење 

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

Струмица Оперативно трошење 

ЈПКД Комуналец интервенираше со сол и 
ризла по улиците во градот 

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 

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 

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 

Кочани Капитално трошење 

Изградба на 2 помали моста 
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Кочани Капитално трошење 

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

Велес Капитално трошење 

Јавен за ЈПП за изградба на затворен пазар 
во општина Велес 

Велес Капитално трошење 

Набавка за три патнички моторни возила 

Велес Капитално трошење 

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

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 

Доградба на кејот на реката Луда Мара во 
Кавадарци 

Чашка Капитално трошење 

Изградба на фекална канализија во село 
Лисиче 

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 Оперативно трошење 

Доделување на награди за најубаво украсен 
простор (13 награди) 

Битола Капитално трошење 

Нови интелегентни сообраќајни знаци во 
Битола 

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 

Финансиска подршка за оштетените фамилии 
од пожар 

Прилеп Оперативно трошење 

Привремени вработувања за 2016 година 

Новаци Оперативно трошење 

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

Тетово Капитално трошење 

Отворање на нови простории на ЦРППР 



   
 

40 | P a g e  

Проектот е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија 

Тетово Оперативно трошење 

Регистар на потенцијали за рурален туризам 
за Полошкиот плански регион 

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. 

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 

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. 

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 

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 

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  

Кратово Капитално трошење 

Изградба на нов зелен пазар во Општина 
Кратово 

Охрид Оперативно трошење 

 Конкурс за прибирање на барања за 
користење на средства од буџетот на 
општина Охрид преку субвенционирање на 
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трошоци за користење на спортските терени 
на ЈП „Билјанини извори“ 

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 кружната крстосница на пресекот 
на булевар „Туристичка“  

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

Охрид Капитално трошење 

Изградба на испусната градба на 
атмосферската канализација во населба 
Воска,Охрид 

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 

 


