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Предизборен финансиски извештај
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Изборниот законик (Сл.Весник на Р.Македонија, бр.40/2006, 136/2008, 148/2008,
155,2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15 и 35/16) во член
8-а став 4, уредува обврска за Министерство за финансии да поднесе предизборен
финансиски извештај, во кој треба да се даде преглед на сите планирани и
реализирани приходи и расходи од Буџетот на РМ по ставки, во периодот од
почетокот на фискалната година до денот на поднесување на извештајот (две
недели по распишување на изборите).
Согласно Ребаланс на Буџетот на РМ за 2016 година, донесен на 27 септември 2016
година, вкупните приходи се планирани на ниво од 174,291 милијарди денари, а
планираното ниво на вкупни расходи е 197,410 милијарди денари.

Во периодот од почетокот на фискалната година до октомври 2016
2016 година,
година
вкупните остварени приходи на Буџетот на РМ изнесуваат 140,
140,196 милијарди
денари.
денари
Во рамки на вкупните приходи на Буџетот на Република Македонија, 124,536
милијарди денари се остварени по основ на даночни приходи и социјални
придонеси, односно 89% од вкупните приходи. Неданочните приходи се
реализирани во износ од 10,353 милијарди денари или на истите отпаѓаат 7% од
вкупните приходи. Капиталните приходи се остварени во износ од

2,284

милијарди денари, а останатите приходи (донации и приходи од отплата на заеми)
изнесуваат 3,022 милијарди денари или заедно учествуваат со 2% од вкупните
приходи.
Во структурата на даночни приходи најголемо учество имаат приходите
наплатени од домашните даноци на стоки и услуги кои се остварени во износ од
58,489 милијарди денари. Во рамки на истите, по основ на ДДВ се остварени 39,402
милијарди денари, додека по основ на акциза 19,087 милијарди денари.
Придонесите за социјално осигурување, како изворен приход на Фондот за
пензиско и инвалидско осигурување, Агенцијата за вработување на РМ и Фондот
за здравствено осигурување, се остварени во износ од 40,934 милијарди денари.
Даноците од доход, добивка и капитални добивки изнесуваат 20,171 милијарди
денари, данокот од меѓународна трговија и трансакции (царини) е остварен во
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износ од 3,941 милијарди денари, додека од останатите даночни приходи (такси на
користење и дозволи за вршење на дејности) во овој период од годината се
наплатени 1,001 милијарда денари.
Неданочните приходи на Буџетот на РМ заклучно со октомври 2016 година се
остварени во износ од 10,353 милијарди денари, во кои приходите од такси и
надоместоци се реализирани во износ од 2,626 милијарди денари (во најголем дел
такси во високото образование во износ од 2,058 милјарди денари). Во рамки на
неданочните приходи остварени се приходи од судски и административни такси
во износ од 982 милиони денари и приходи од глоби во износ од 511 милиони
денари. По основ на приходи од други владини услуги (приходи од издавање на
лични документи, надоместоци за дозволи и лиценци, надоместоци од игри на
среќа и друго) остварен е износ од 2,857 милијарди денари, други неданочни
приходи остварени се во износ од 3,068 милијарди денари, а приход од имот
(камата на депозити и др.) во износ од 310 милиони денари.

Капиталните приходи во анализираниот период се остварени во износ од 2,284
милијарда денари (продажба на капитални средства во износ од 553 милиони
денари, продажба на земјиште и нематеријални вложувања во износ од 676
милиони денари и приходи од дивиденди во износ од 1,055 милијарда денари).

Во периодот јануари – октомври 2016 година,, вкупните реализирани расходи на
Буџетот на РМ се на ниво од 151,117 милијарди денари..

Платите и надоместоците се реализирани во износ од 21,565 милијарди денари, од
позицијата за постојана и тековна резерва реализирани се средства во износ од 516
милиони денари за надомест на штети од елементарни непогоди согласно член 11,
став 2 од Закон за буџетите.
За набавка на стоки и услуги во анализираниот период се реализирани вкупно
31,319 милијарди денари. Најголемо учество во вкупните стоки и услуги имаат
договорните услуги во износ од 23,193 милијарди денари. Во рамки на договорните
услуги 19,014 милијарди денари се исплатени за здравствена заштита на
населението. Овие средства се реализирани преку Фондот за здравствено
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осигурување, кој како купувач на услуги исплатите ги врши за извршени услуги
како од јавните здравствени институции, така и од приватни установи кои се дел
од здравствената мрежа со кои Фондот има склучено договор. Во рамки на
вкупните расходи за стоки и услуги реализирани се и расходи за комунални услуги
во износ од 2,593 милијарди денари, расходи за материјали и ситен инвентар во
износ од 2,386 милијарди денари, за поправки и тековно одржување во износ од
1,027 милијарда и денари, за други тековни расходи (провизии, членарини и сл.) во
износ од 1,448 милијарда денари, а за патни и дневни расходи 623 милиони денари.
Согласно Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа од
Буџетот на Република Македонија преку категоријата тековни трансфери до
единиците на локалната самоуправа се реализираат блок и наменски дотации и
дотацијата од ДДВ на месечна основа. Во овој период реализирани се 13,913
милијарди денари, и тоа по основ на дотациите од ДДВ реализирани се 1,588
милиони денари, а за блок и наменски дотации реализирани се 12,325 милијарди
денари.
Согласно амортизационите планови во овој период од годината доспеани и
исплатени се 5,268 милијарда денари за каматни плаќања по основ на користени
кредити и издадени државни хартии од вредност. Во овој дел каматните плаќања
кон нерезидентните кредитори се извршени во износ од 3,097 милијарди денари, а
за каматните плаќања кон резидентните кредитори исплатени се 2,171 милијарди
денари.
Субвенциите и трансферите се реализирани во вкупен износ од 11,217 милијарди
денари.
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земјоделството и руралниот развој во износ од 5,516 милијарди денари, согласно
донесената Програма и завршените контроли на терен. Истовремено преку
Министерството за труд и социјална политика навремено се вршеа исплати за
субвенциите

за

бањско

лекување,

заштитни

организации

и

енергетска

сиромаштија за кои се реализирани 508 милиони денари. Министерството за
образование и наука реализираше расходи за ученички и студентски домови,
стипендии и школарини во земјата и странство во износ од 1,070 милијарда
денари.
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Социјалните бенефиции од почетокот на годината до октомври 2016, се исплатени
во износ од 54,838 милијарди денари. Во овие рамки најзначајни средства се
реализирани преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и тоа 45,304
милијарди денари се наменети за исплата на десет месечни пензии за 302.683
пензионери, а за транзициски трошоци до приватните пензиски фондови
реализирани се 5,278 милијарди денари. Трошоците за социјална помош
реализирани се во износ од 6,097 милијарди денари. За остварување на правото за
паричен надоместок во случај на невработеност преку Агенцијата за вработување
на РМ реализирани се 1,133 милијарди денари, а за трошоци за боледување и
породилно отсуство преку Фондот за здравствено осигурување реализирани се
2,304 милијарди денари.
Капиталните расходи на Буџетот на РМ заклучно со октомври реализирани се во
износ од 12,481 милијарди денари. Најголемо учество во категоријата капитални
расходи имаат расходите за други градежни објекти кои се реализирани во износ
од 6,432 милијарди денари. Од овој износ 1,700 милијарда денари се исплатени за
извршени работи на Коридорот 10, 964 милиони денари за гасификација, 247
милиони денари за изградба на училишни сали, а останатите се однесуваат за
расходи за изградба и реконструкција на школи, здравствени установи, спортски
објекти, водоводи и канализации и др. Во ставката 489 капитални субвенции за
претпријатија и невладини организации реализирани се капиталните субвенции
на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во
износ од 1,069 милијарда денари согласно Програмата за рурален развој, како и 462
милиони денари за инвестиции за железничка инфраструктура – Коридор 8. За
купување на опрема и машини исплатени се 1.923 милиони денари, од кои најголем
дел се 383 милиони денари за медицинска опрема и 132 милиони денари за опрема
на лабаратории во образованието, додека за капитални дотации до ЕЛС исплатени
се 387 милиони денари.

Реализацијата на приходите и расходите на Буџетот на РМ е согласно планираната
динамика и истата непречено се одвива согласно ликвидноста на Буџетот.
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Табела за приходи и расходи на Буџет на РМ за периодот 01.01-31.10.2016 година
opis

Buxet na RM

realizacija

Vkupno prihodi na Buxet na RM

174,290,956,000

140,196,022,957

71

149,597,050,000
24,061,000,000
50,144,600,000
68,394,650,000
4,918,000,000
0
0
2,078,800,000
16,575,669,000
912,105,000
2,360,061,000
4,046,838,000
4,268,400,000
4,988,265,000
2,329,463,000
700,000,000
1,028,458,000
601,005,000
5,368,774,000
6,200,000
5,340,430,000
14,394,000
7,750,000
420,000,000
420,000,000

124,536,485,603
20,171,314,554
40,934,287,316
58,489,385,541
3,940,937,013
11,405,755
10,681,886
978,473,538
10,352,842,810
310,146,286
1,492,839,142
2,625,581,154
2,856,557,153
3,067,719,075
2,284,488,048
553,486,758
675,732,034
1,055,269,256
2,764,818,033
209,019,495
2,550,519,784
0
5,278,754
257,388,463
257,388,463

72

73

74

78

DANO^NI PRIHODI
711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki
712 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
714 Doma{ni danoci na stoki i uslugi
715 Danok od me|unarodna trgovija i transakcii (carini i dava~ki)
716 Ednokratni posebni taksi
717 Danoci na specifi~ni uslugi
718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost
NEDANO^NI PRIHODI
721 Pretpriema~ki prihod i prihod od imot
722 Sudski, administrativni taksi i globi
723 Taksi i nadomestoci
724 Drugi vladini uslugi
725 Drugi nedano~ni prihodi
KAPITALNI PRIHODI
731 Proda`ba na kapitalni sredstva
733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa
734 Prihodi od dividendi
TRANSFERI I DONACII
741 Transferi od drugi nivoa na vlast
742 Donacii od stranstvo
743 Kapitalni donacii
744 Tekovni donacii
PRIHODI OD OTPLATA NA ZAEMI
781 Prihodi od naplateni dadeni zaemi
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Vkupno rashodi na Buxet na RM
40

41

42

44

45

46

47

48

Plati i nadomestoci
401 Osnovni plati
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
404 Nadomestoci
Rezervi i nedefinirani rashodi
412 Postojana rezerva
413 Tekovni rezervi
Stoki i uslugi
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
423 Materijali i siten inventar
424 Popravki i tekovno odr`uvawe
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi
427 Privremeni vrabotuvawa
Tekovni transferi do edinicite na lokalnata samouprava
441 Dotacii od DDV
442 Namenski dotacii
443 Blok dotacii
Kamatni pla}awa
451 Kamatni pla}awa kon nerezidenti kreditori
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
453 Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast
Subvencii i transferi
461 Subvencii za javni pretprijatija
462 Subvencii za privatni pretprijatija
463 Transferi do nevladini organizacii
464 Razni transferi
465 Isplata po izvr{ni ispravi
Socijalni beneficii
471 Socijalni nadomestoci
472 Pla}awa na beneficii od Fondot za PIOM
473 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe
474 Pla}awa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno osiguruvawe
Kapitalni rashodi
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini
481 Grade`ni objekti
482 Drugi grade`ni objekti
483 Kupuvawe na mebel
484 Strate{ki stoki i drugi rezervi
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
486 Kupuvawe na vozila
488 Kapitalni dotacii do ELS
489 Kapitalni subvencii za pretprijatija i nevladini organizacii

197,410,240,000

151,116,776,871

26,519,683,000
18,926,800,000
7,508,729,000
84,154,000
2,290,000,000
2,240,000,000
50,000,000
42,142,772,000
989,240,000
3,933,981,000
3,585,707,000
1,798,442,000
29,583,278,000
2,123,047,000
129,077,000
16,668,239,000
1,876,000,000
308,916,000
14,483,323,000
6,894,047,000
4,339,555,000
2,553,992,000
500,000
13,929,758,000
477,300,000
130,000,000
287,274,000
12,498,781,000
536,403,000
66,635,752,000
7,539,912,000
54,667,000,000
1,678,840,000
2,750,000,000
22,329,989,000
3,331,471,000
1,343,398,000
11,452,480,000
155,143,000
1,001,800,000
1,255,300,000
247,321,000
730,648,000
2,812,428,000

21,565,270,967
15,419,607,923
6,103,963,297
41,699,747
516,261,928
500,936,221
15,325,707
31,318,873,924
623,189,933
2,592,998,199
2,386,080,146
1,026,741,833
23,193,307,672
1,448,337,855
48,218,286
13,913,159,466
1,588,533,330
259,805,621
12,064,820,515
5,268,186,873
3,097,125,867
2,171,061,006
0
11,216,692,172
405,919,233
14,507,800
230,379,172
10,000,963,312
564,922,655
54,837,822,406
6,096,871,217
45,303,931,408
1,133,392,605
2,303,627,176
12,480,509,135
1,923,228,462
797,840,207
6,431,649,030
21,263,312
384,474,441
739,611,452
134,125,580
386,758,405
1,661,558,246

*Согласно Службен весник број 179 од 27.09.2016 година
* Предизборен финансиски извештај за остварени приходи и извршени расходи на Буџет на РМ се однесува на периодот
01.01-31.10.2016 година.
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