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Врз основа на член 33 став 7 од Законот за буџетите (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 
167/16), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 
      .12.2020 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници 

на централната власт и помеѓу фондовите 
 
 

Член 1 
Во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во посебниот дел 
во втората потколона од колоната Расходи на Основен буџет, се врши следната 
прераспределба на средства:  
 

Во Разделот 02001 – Собрание на Република Северна Македонија, во потпрограма 
20 – Собрание на Република Северна Македонија, ставката 420 - Патни и дневни 
расходи се намалува за 4.000.000 денари, ставката 421 – Комунални услуги, 
греење, комуникација и транспорт се намалува за 4.000.000 денари, ставката 425  
- Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари, ставката 427 – Привремени 
вработувања се намалува за 2.000.000 денари, ставката 485 – Вложувања и 
нефинансиски средства се намалува за 1.500.000 денари; 

Во Разделот 02003 – Државна комисија за спречување на корупција, во 
потпрограма  20 – Спречување на корупција и судир на интереси, ставката 482 – 
Други градежни објекти се намалува за 4.000.000 денари; 

Во Разделот 02004 – Државна изборна комисија, во потпрограма 21 – Изборни 
активности, ставката 480 - Купување на опрема и машини се намалува за 
2.000.000 денари, ставката 485 – Вложувања и нефинансиски средства се 
намалува за 3.000.000 денари; 

Во Разделот 04001 – Влада на Република Северна Македонија, во потпрограма 10 
– Администрација, ставката 404 – Надоместоци се намалува за 92.000 денари, 
ставката 427 – Привремени вработувања се намалува за 3.300.000 денари, во 
потпрограма 13 – Фонд за иновации и технолошки развој, ставката 464 – Разни 
трансфери се намалува за 140.000.000 денари, во потпрограма 30 – 
Информатичка поддршка на Владата, ставката 421 – Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт се намалува за 700.000 денари, во потпрограма Д4 – 
Економска промоција, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 
550.000 денари, во потпрограма Д5 – Привлекување на странски директни 
инвестиции и развој на слободната економска зона, ставката 464 – Разни 
трансфери се намалува за 120.000.000 денари, во потпрограма Д8 – 
Унапредување на локална и регионална конкурентност во областа на туризмот, 



 

 

 

ставката 482 – Други градежни објекти се намалува за 5.000.000 денари, во 
потпрограма Д9 – Финансиска поддршка на инвестициите, ставката 464 – Разни 
трансфери се намалува за 125.000.000 денари, во потпрограма П1 – Мерки за 
справување со COVID-19 кризата, ставката 464 – Разни трансфери се намалува за 
424.858.000 денари, во потпрограма С4 – Програма за намалување на 
аерозагадувањето, ставката 480 - Купување на опрема и машини се намалува за 
20.000.000 денари; 

Во Раздел 04010 – Министерство за политички систем и односи меѓу заедници, во 
потпрограма 10 – Администрација, ставката 401 - Основни плати се намалува за 
30.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување се намалува 
за 300.000 денари, ставката 420 – Патни и дневни расходи се намалува за 360.000 
денари, ставката 421 – Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се 
намалува за 270.000 денари, ставката 425  - Договорни услуги се намалува за 
300.000 денари, во потпрограма 13 – Унапредување на односите меѓу заедниците, 
ставката 425  - Договорни услуги се намалува за 2.000.000 денари, ставката 426 – 
Други тековни расходи се намалува за 200.000 денари, во потпрограмата К5 – 
Соодветна и правична застапеност на заедниците, ставката 401 - Основни плати 
се намалува за 1.200.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално 
осигурување се намалува за 60.000 денари; 

Во Разделот 05001 – Министерство за одбрана, во потпрограма 10 – 
Администрација, ставката 401 - Основни плати се намалува за 800.000 денари, 
ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување се намалува за 500.000 
денари, во потпрограма 20 – Функционирање на АРСМ, ставката 401 - Основни 
плати се намалува за 2.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално 
осигурување се намалува за 1.800.000 денари, ставката 404 – Надоместоци се 
намалува за 900.000 денари, ставката 421 – Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт се намалува за 2.000.000 денари, во потпрограма 21 – 
Обука, ставката 425  - Договорни услуги се намалува за 700.000 денари, во 
потпрограма 22 – Логистика во АРСМ, ставката 425  - Договорни услуги се 
намалува за 2.000.000 денари, во потпрограма 30 – Мировни и хуманитарни 
мисии, ставката 423 - Материјали и ситен инвентар се намалува за 1.000.000 
денари, во потпрограма 51 – Услуги, ставката 424 - Поправки и тековно 
одржување се намалува за 1.000.000 денари; 

Во Разделот 06003 – Агенција за национална безбедност, во потпрограма 20 - 
Агенција за национална безбедност, ставката 481 – Градежни објекти се 
намалува за 25.000.000 денари; 

Во Разделот 08001 - Министерство за надворешни работи, во потпрограма 10 – 
Администрација, ставката 420 – Патни и дневни расходи се намалува за 1.000.000 
денари, во потпрограма 20 – Дипломатски и конзуларни претставништва, 
ставката 401 - Основни плати се намалува за 5.000.000 денари, ставката 402 - 
Придонеси за социјално осигурување се намалува за 7.500.000 денари, ставката 
420 – Патни и дневни расходи се намалува за 800.000 денари, ставката 421 – 
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 500.000 
денари, ставката 423 - Материјали и ситен инвентар се намалува за 500.000 



 

 

 

денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 1.000.000 
денари, ставката 425  - Договорни услуги се намалува за 5.500.000 денари, 
ставката 426 – Други тековни расходи се намалува за 1.500.000 денари, во 
потпрограма 22 – Испомош во ДКП, ставката 401 - Основни плати се намалува за 
200.000 денари, во потпрограма 30 – Иселеништво, ставката 425  - Договорни 
услуги се намалува за 500.000 денари, во потпрограма 43 – Демаркација и 
одржување на границите на РСМ, ставката 425  - Договорни услуги се намалува 
за 500.000 денари, во потпрограма К2 – Стручно оспособување и усовршување, 
ставката 420 – Патни и дневни расходи се намалува за 100.000 денари, ставката 
425  - Договорни услуги се намалува за 150.000 денари; 

Во Разделот 10001 – Министерство за економија, во потпрограма 21 – Геолошки 
завод, ставката 485 – Вложувања и нефинансиски средства се намалува за 
50.000.000 денари, во потпрограма П1 – Мерки за справување со COVID-19 
кризата, ставката 464 – Разни трансфери се намалува за 170.000.000 денари; 

Во Разделот 14001 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
во потпрограма 6А – Хидросистем Злетовица, ставката 425  - Договорни услуги се 
намалува за 1.000.000 денари, во потпрограмата 6Б – Хидросистем Лисиче, 
ставката 464 – Разни трансфери се намалува за 1.000.000 денари; 

Во Разделот 14004 – Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој, во потпрограма МД – Рурален развој, ставката 489 – Капитални 
субвенции за претпријатија и невладини организации се намалува за 50.000.000 
денари; 

Во Разделот 14005 – Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна 
Македонија, во потпрограма 20 – Ветеринарно – здравствена заштита, ставката 
464 – Разни трансфери се намалува за 14.000.000 денари, ставката 480 - Купување 
на опрема и машини се намалува за 1.300.000 денари; 

Во Разделот 15001 – Министерство за труд и социјална политика, во потпрограма 
10 – Администрација, ставката 401 - Основни плати се намалува за 1.000.000 
денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување се намалува за 
500.000 денари, ставката 421 – Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 50 – Надоместоци за 
социјална заштита, ставката 471 – Социјални надоместоци се намалува за 
20.000.000 денари, во потпрограма 51 – Надоместоци за цивилни инвалиди од 
војната, ставката 471 – Социјални надоместоци се намалува за 5.500.000 денари, 
во потпрограма 54 – Надоместоци за заштита на бегалци и азиланти, ставката 471 
– Социјални надоместоци се намалува за 2.000.000 денари; 

Во Разделот 16001 – Министерство за образование и наука, во потпрограма 10 – 
Администрација, ставката 420 – Патни и дневни расходи се намалува за 150.000 
денари, ставката 464 – Разни трансфери се намалува за 850.000 денари, во 
потпрограма 15 – Фонд за грижа и надградба на талентирани ученици, ставката 
425 - Договорни услуги се намалува за 80.000 денари, во потпрограма 21 –Проекти 
во основно, ставката 425  - Договорни услуги се намалува за 1.460.000 денари, во 
потпрограма 22 – Меѓународно основно образование, ставката 420 – Патни и 
дневни расходи се намалува за 80.000 денари, ставката 423 - Материјали и ситен 



 

 

 

инвентар се намалува за 40.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се 
намалува за 145.000 денари, ставката 426 – Други тековни расходи се намалува за 
880.000 денари, во потпрограма 31 – Проекти во средно, ставката 423 - 
Материјали и ситен инвентар се намалува за 850.000 денари, во потпрограма 45 – 
Универзитет Мајка Тереза, ставката 482 – Други градежни објекти се намалува за 
400.000 денари, во потпрограма 72 – Научни институти, ставката 425 – Договорни 
услуги се намалува за 2.235.000 денари, во потпрограма К2 – Стручно 
оспособување и усовршување, ставката 425 – Договорни услуги се намалува за 
59.000 денари, во потпрограма П1 – Мерки за справување со COVID-19 кризата, 
ставката 464 – Разни трансфери се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 
ТД – Реконструкција на средни училишта, ставката 482 – Други градежни објекти 
се намалува за 990.000 денари, во потпрограма ТИ – Реконструкција на ученички 
домови, ставката 482 – Други градежни објекти се намалува за 1.321.000 денари; 

Во Разделот 17001 – Министерство за информатичко општество и 
администрација, во потпрограма 20 – Информатичко општество, ставката 401 - 
Основни плати се намалува за 680.000 денари, ставката 402 - Придонеси за 
социјално осигурување се намалува за 300.000 денари, ставката 420 – Патни и 
дневни расходи се намалува за 500.000 денари, ставката 426 – Други тековни 
расходи се намалува за 400.000 денари, во потпрограма К6 – Реформа на јавната 
администрација, ставката 423 - Материјали и ситен инвентар се намалува за 
300.000 денари, ставката 485 – Вложувања и нефинансиски средства се намалува 
за 12.000.000 денари, во потпрограма НА – Развој и имплементација на ИКТ, 
ставката 421 – Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува 
за 400.000 денари; 

Во Разделот 18001 – Министерство за култура, во потпрограма 23 – Археолошки 
локалитети, ставката 464 – Разни трансфери се намалува за 800.000 денари; 

Во Разделот 18010 – Финансирање на дејностите од областа на културата, во 
потпрограма 41 – Драмска дејност, ставката 421 – Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт се намалува за 1.000.000 денари, ставката 464 – Разни 
трансфери се намалува за 6.000.000 денари, во потпрограма 90 – Меѓународна 
соработка, ставката 464 – Разни трансфери се намалува за 3.800.000 денари; 

Во Разделот 19001 – Министерство за здравство, во потпрограма 1Б - Медицинска 
опрема за потребите на ЈЗУ во РСМ, ставката 480 - Купување на опрема и машини 
се намалува за 3.500.000 денари, во потпрограма 1К – Изградба на нов клинички 
центар во Скопје и Штип, ставката 482 – Други градежни објекти се намалува за 
17.000.000 денари, во потпрограма 80 – Поддршка на имплементацијата на 
декадата и стратегијата за Ромите, ставката 425  - Договорни услуги се намалува 
за 1.600.000 денари; 

Во Разделот 04002 – Служба за општи и заеднички работи на Владата на РСМ, 
потпрограма 1Б – Изградба и реконструкција на административни згради на 
државни органи, ставката 482 – Други градежни објекти се зголемува за 
620.000.000 денари; 

Во Разделот 05001 – Министерство за одбрана, во потпрограма 5Б – Изградба и 
реконструкција на објекти и инфраструктура, ставката 482 – Други градежни 



 

 

 

објекти се зголемува за 13.200.000 денари; 

Во Разделот 09002 – Министерство за финансии – Функции на државата, во 
потпрограма П1 – Мерки за справување со COVID-19 кризата, ставката 485 – 
Вложувања и нефинансиски средства се зголемува за 90.000.000 денари; 

Во Разделот 10004 – Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, во 
потпрограма Д6 – Поддршка на инвестициони вложувања, ставката 464 – Разни 
трансфери се зголемува за 135.000.000 денари; 

Во Разделот 14004 – Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој, во потпрограма 2А – Финансиска поддршка на рурален развој, 
ставката 489 – Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 
се зголемува за 50.000.000 денари; 

Во Разделот 16001 – Министерство за образование и наука, во потпрограма 31 – 
Проекти во средно, ставката 421 – Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт се зголемува за 720.000 денари, во потпрограма 60 – Студентски 
стандард, ставката 464 – Разни трансфери се зголемува за 1.000.000 денари, во 
потпрограма 71 – Научно истражувачка работа, ставката 464 – Разни трансфери 
се зголемува за 8.820.000 денари; 

Во Разделот 17001 – Министерство за информатичко општество и 
администрација, во потпрограма 20 – Информатичко општество, ставката 461 – 
Субвенции за јавни претпријатија се зголемува за 90.000.000 денари, во 
потпрограма НА – Развој и имплементација на ИКТ, ставката 424 - Поправки и 
тековно одржување се зголемува за 4.000.000 денари; 

Во Раздел 18010 – Финансирање на дејностите од областа на културата, во 
потпрограма 50 – Заштита на културното наследство, ставката 482 – Други 
градежни објекти се зголемува за 11.600.000 денари; 

Во Разделот 19001 – Министерство за здравство, во потпрограма 13 – Поддршка 
на социјални фондови, ставката 433 – Трансфери до Фондот за здравствено 
осигурување се зголемува за 185.000.000 денари, во потпрограма 67 – 
Обезбедување на инсулин за инсулино – зависни пациенти во РСМ, ставката 423 - 
Материјали и ситен инвентар се зголемува за 82.100.000 денари; 

Во Раздел 31010 – Јавно обвинителство на Република Северна Македонија, во 
потпрограма 21 – Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и 
кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, 
ставката 464 – Разни трансфери се зголемува за 13.350.000 денари; 

 

Член 2 

Во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во посебниот дел 
во втората потколона од колоната Расходи од заеми, се врши следната 
прераспределба на средства: 

Во Разделот 15001 – Министерство за труд и социјална политика, во потпрограма 
П1 – Мерки за справување со COVID-19 кризата, ставката 471 – Социјални 



 

 

 

надоместоци се намалува за 117.150.000 денари; 

Во Разделот 15001 – Министерство за труд и социјална политика, во потпрограма 
П1 – Мерки за справување со COVID-19 кризата, ставката 433 – Трансфери до 
Фондот за здравствено осигурување се зголемува за 117.150.000 денари; 

 

Член 3 

Во Разделот 66002 - Фонд за здравствено осигурување на Република Северна 
Македонија, во Билансот на приходи по ставка и намена, ставката 741 – 
Трансфери од други нивоа на власт се зголемува за 302.150.000 денари, додека во 
посебниот дел на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Република 
Северна Македонија, во потпрограма 20 – Здравствена дејност и осигурување, 
ставката 425 – Договорни услуги се зголемува за 302.150.000 денари; 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
весник на Република Северна Македонија”. 

 
 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

                                         Талат Џафери 
 
 
 
 
 
 
Број________ 
__________________ 
Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Согласно член 33 став 7 од Законот за буџетите (“Службен весник на Република 
Македонија”, број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), 
за прераспределби помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу 
фондовите одлучува Собранието на Република Македонија.  

Целта на предложената Одлука е обезбедување на средства за набавка со 
непосредна спогодба на недвижни ствари сопственост на Акционерското 
друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење 
за Републиката - Скопје, кои се наоѓаат во административно-деловниот објект на 
улица „Филип Втори Македонски“ број 11 во Скопје во вкупна површина од 6770 
м², за постигнување и одржување на поголем степен на програмски и техничко-
технолошки развој на јавниот радиодифузен сервис, државна гарантна шема за 
Развојна банка, подмирување на обврски на јавните здравствени установи, 
исплата на државна помош по основ на склучени договори, склучување на 
вонсудски спогодби со поранешните вработени од СЈО за подмирување на 
обврските за плати и надоместоци, исплата на еднократен паричен надомест за 
медицински лица и помошен персонал ангажирани за третман на пациенти 
заболени од COVID-19, како и обезбедување на средства за подмирување на 
тековните приоритетни обврски на одредени буџетски корисници. 

 

    


