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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,  35/16, 97/16, 

99/16, 136/16 и 142/16) 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 Измените и дополнувањата на Буџетот на РМ за 2017 година, вкупните 

приходи се планирани на ниво од 184,745 милијарди денари, а планираното ниво на 

вкупни расходи е 203,312 милијарди денари.   

 

Во периодот од почетокот на фискалната година до 18ти    август 2017 година, 

вкупните остварени приходи на Буџетот на РМ изнесуваат 111111111111,,,,267267267267    милијарди милијарди милијарди милијарди 

денариденариденариденари. 

Во рамки на вкупните приходи на Буџетот на Република Македонија, 99,198 

милијарди денари се остварени по основ на даночни приходи и социјални 

придонеси, односно 89% од вкупните приходи. Неданочните приходи се 

реализирани во износ од 8,421 милијарди денари или на истите отпаѓаат 8% од 

вкупните приходи. Капиталните приходи се остварени во износ од  571 милиони 

денари, а останатите приходи (донации и приходи од отплата на заеми) изнесуваат 

3,077 милијарда денари или заедно учествуваат со 3% 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 

44,357 милијарди денари. Во рамки на истите, по основ на ДДВ се остварени 29,420 

милијарди денари, додека по основ на акциза 14,937 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 33,380 милијарди денари. 

Даноците од доход, добивка и капитални добивки изнесуваат 17,621 милијарди 

денари, данокот од меѓународна трговија и трансакции (царини) е остварен во 

износ од 3,180 милијарда денари, додека од останатите даночни приходи (такси на 



Предизборен финансиски извештај  

Министерство за финансии 

 

2 
 

користење и дозволи за вршење на дејности) во овој период од годината се 

наплатени  660 милиони денари.  

Неданочните приходи на Буџетот на РМ заклучно со 18ти август 2017 година се 

остварени во износ од 8,421 милијарди денари, во кои приходите од такси и 

надоместоци се реализирани во износ од 1,764 милијарда денари (во најголем дел 

такси во високото образование во износ од 1.185 милијарда денари). Во рамки на 

неданочните приходи остварени се приходи од судски и административни такси 

во износ од 780 милиони денари и приходи од глоби во износ од 299 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 2,622 милијарди денари, други неданочни 

приходи остварени се во износ од 2.837 милијарди денари, а приход од имот 

(камата на депозити и др.) во износ од 120 милиони денари. 

 

Капиталните приходи во анализираниот период се остварени во износ од 571 

милиони денари (продажба на капитални средства во износ од 114 милиони 

денари, продажба на земјиште и нематеријални вложувања во износ од 426 

милиони денари и приходи од дивиденди во износ од 31 милиони денари).  

 

Во периодот    јануари – 18ти август 2017 година, , , , вкупните реализирани расходи на 

Буџетот на РМ се на ниво од 124,637 милијарди денари....    

 

Платите и надоместоците се реализирани во износ од 17,471 милијарди денари, од 

позицијата за постојана и тековна резерва реализирани се средства во износ од 8 

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 

24,041 милијарди денари. Најголемо учество во вкупните стоки и услуги имаат 

договорните услуги во износ од 17,841 милијарди денари. Во рамки на договорните 

услуги 15,290 милијарди денари се исплатени за здравствена заштита на 

населението. Овие средства се реализирани преку Фондот за здравствено 

осигурување, кој како купувач на услуги исплатите ги врши за извршени услуги 
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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 2,092 милијарди денари, расходи за материјали и ситен инвентар во 

износ од 1.724 милијарда денари, за поправки и тековно одржување во износ од 724 

милиони денари, за други тековни расходи (провизии, членарини и сл.) во износ од 

1.259 милијарда денари, патни и дневни расходи 374 милиони денари и 

привремени вработувања во износ од 26 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 11,082 

милијарди денари, и тоа по основ на дотациите од ДДВ реализирани се 1.242 

милијарда денари, а за блок и наменски дотации реализирани се 9,840 милијарди 

денари. 

Согласно амортизационите планови во овој период од годината доспеани и 

исплатени се 6,053 милијарди 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 4.381 милијарди денари, а 

за каматните плаќања кон резидентните кредитори исплатени се 1,671 милијарда 

денари. 

Субвенциите и трансферите се реализирани во вкупен износ од 10,155 милијарда 

денари. Во оваа категорија најголемо учество имаат субвенциите во 

земјоделството исплатени од Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој во износ од 5,151 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, енергетска сиромаштија 

народни кујни и др. за кои се реализирани 452 милиони денари. Министерството за 

образование и наука реализираше расходи за ученички и студентски домови, 

стипендии и школарини во земјата и странство во износ од 606 милиони денари. 

Од финансирањето на дејностите во областа на културата за издавачка, музичка, 
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сценско-уметничка, драмска, музејска, филмска дејност, заштита на културно 

наследство и др. реализирани се средства во износ од 720 милиони денари. 

Социјалните бенефиции од почетокот на годината до 18.08.2017 година, се 

исплатени во износ од 45,564 милијарди денари. Во овие рамки најзначајни 

средства се реализирани преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и 

тоа 34,348 милијарди денари се наменети за исплата на осум месечни пензии за 

306.762 пензионери, а за транзициски трошоци до приватните пензиски фондови 

реализирани се 3,933 милијарди денари. Трошоците за социјална помош 

реализирани се во износ од 4,807 милијарди денари. За остварување на правото за 

паричен надоместок во случај на невработеност, активни мерки за вработување и 

вработување на инвалидни лица преку Агенцијата за вработување на РМ 

реализирани се 692 милиони денари, а за трошоци за боледување и породилно 

отсуство преку Фондот за здравствено осигурување реализирани се 1.835 

милијарда денари. 

Капиталните расходи на Буџетот на РМ заклучно со 18ти август реализирани се во 

износ од 10,263 милијарди денари. Најголемо учество во категоријата капитални 

расходи имаат расходите за други градежни објекти кои се реализирани во износ 

од 6.581 милијарди денари. Од овој износ 2.491 милијарди денари се исплатени за 

извршени работи на Коридорот 10, за гасификација 1,500 милијарда денари, за 

изградба на училишни сали 44 милиони денари, 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 1.275 милјарда денари од 

кои најголем дел за капиталните субвенции на Агенцијата за финансиска 

поддршка во земјоделството и руралниот развој во износ од 794 милиони денари 

согласно Програмата за рурален развој, како и 265 милиони денари за инвестиции 

за железничка инфраструктура – Коридор 8. За купување на опрема и машини 

исплатени се 1.069 милијарда денари, од кои најголем дел се 303 милиони денари 

за медицинска опрема, додека за капитални дотации до ЕЛС исплатени се 223 

милиони денари. 
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Табела за приходи и расходи на Буџет на РМ за периодот 01.01-18.08.2017 година 
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