Извештај за извршувањето на Буџетот на Република Македонија во
периодот 01.01.2016
01.01.201 6 - 30.06.2016
30.06.2016 година

Со Буџетот на Република Македонија1 за 2016 година вкупните приходи се
планирани во износ од 177,
177,292 милијарди денари,
денари вкупните расходи во износ од 196
196,276
милијарди денари, односно планиран е дефицит од 18,984 милијарди денари,
денари од кои
дефицитот на Основниот буџет е 14,597 милијарди денари, дефицитот на сметките за
сопствени приходи е 4,353 милијарди денари, на Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување 34 милиони денари и балансирани буџети на Фондот за здравство и
Агенцијата за вработување.

Табела бр.1. Извршување на Буџетот на РМ за период јануари-јуни 2016
(во милиони денари)

1

Согласно Буџетот на РМ (“Службен весник на РМ” бр.209/2015)

Во периодот 01 јануари - 30 јуни 2016 година остварен е дефицит на Буџет на РМ
во висина од 6,,947 милијарди денари (Табела бр.1). Во рамките на Буџетот на РМ,
Основниот буџет има остварено дефицит од 5 ,891
891 милијарди денари,
денари , на сметките за
сопствени приходи остварен е дефицит во износ од 183 милијарда
мили јарда денари и фондовите
имаат остварено дефицит од 873 милиони
мили они денари.
денари
Вкупните буџетски приходи беа реализирани во износ од 82,015 милијарди
денари, односно 46,3% во однос на планираните со Буџетот за 2016 година. Во рамки на
вкупните приходи на Буџетот на Република Македонија, 73,196 милијарди денари се
остварени по основ на даночни приходи и социјални придонеси, односно 89,2% од
вкупните изворни приходи. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество
имаат даночните приходи со 60%, придонесите со 30%, неданочните приходи со 7%,
капиталните приходи учествуваат со 1% и останатите приходи со 2%
Вкупните расходи на Буџетот на Република Македонија во периодот јануари
јуни 2016 година се реализирани во износ од 88,962 милијарди денари или 45,3% од
годишниот план.

I. ИЗВРШУВАЊЕ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ
1. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ
Вкупните приходи на Основниот буџет заклучно со 30.06.2016 година изнесуваат
51,
51,516 милијарди денари и истите се остварени во висина од 48%
48% во однос на вкупно
предвидените приходи за 2016 година во износ од 108,318 милијарди денари.
Од вкупно планираните даночни приходи за 2016 година во висина од 98,583
милијарди денари остварени се 47,
%, додека неданочните
47,888 милијарди денари или 49%
и капиталните приходи се остварени во износ од 3,422 милијарди денари или 38% во
однос на планираните за цела година од 8,935 милијарди денари. Приходите по основ на
заеми дадени на домашни лица се остварени во износ од 206 милиони денари.
Даночните приходи во структурата на вкупните приходи учествуваат со 92,9%
2,9%,
неданочните приходи со 4,9%
% и приходите по основ на заеми
4,9%, капитални приходи со 1,7%
дадени на домашни лица со 0,5
0,5 %.

Структурата на остварените даночните приходи (Графикон
Графикон бр.1)
бр.1 покажува дека
данокот на додадена вредност со 23,,519 милијарди денари или во проценти 49% има
најголемо учество во нивното формирање. Потоа следуваат приходите по основ на
наплатени акцизи со 9,,503 милијарди денари или 20%, персоналниот данок од доход со
6,,532 милијарди денари или 14%, данокот од добивка со 5,,739 милијарди денари или
12%, увозните давачки со 2,304
2,304 милијарди
милијарди денари или 5% и другите даночни приходи со
291 милиони
мили они денари.
денари

2.

ИЗВРШУВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Вкупните расходи на Основниот буџет на РМ во периодот јануари-јуни 2016
година се реализирани во износ од 5 7,407 милијарди денари или 46,,7% од вкупно
предвидените средства со Основниот буџет за 2016 година од 122,915 милијарди денари.
Во структурата на извршените расходи во овој период (Графикон
Графикон бр.2
бр. 2) најголемо
учество имаат расходите по основ на тековни трансфери до вонбуџетските фондови со
27%, потоа следуваат плати, наемнини и надоместоци со 21%, расходи за тековни
трансфери до ЕЛС со 15%, субвенции и трансфери 12%, стоки и услуги со 8%, потоа
следуваат расходи за капиталните расходи со 7%, социјални бенефиции со 6% и каматни
плаќања со 4%.

2.1

ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ

Во анализираниот период од планираните 24 ,033 милијарди денари за плати,
наемнини и надоместоци за 2016 година на Основниот буџет на РМ, исплатени се вкупно
12,028 милијарди денари или остварени се 50,,1% од годишниот план. Реализацијата на
овие расходи се одвива согласно предвидената динамика за овој период од годината.

2.2

СТОКИ И УСЛУГИ

Со Основниот буџет на РМ за 2016 година за категоријата стоки и услуги
предвидени се 11,835 милијарди денари.
денари Од овие средства во анализираниот период
потрошени се вкупно 4 ,767 милијарди денари,
денари , односно реализирани се 4 0,3 %.
(Графикон
Графикон бр.3
бр.3).

2.3

ТРАНСФЕРИ

Тековните трансфери до вонбуџетските фондови во првата половина од годината
реализирани се во вкупен износ од 15 ,581 милијарди денари или истите во проценти се
50,
50,7% во однос на годишниот буџет за оваа категорија во износ од 30,
30,699 милијарди
денари. Од вкупно извршените расходи по овој основ, до Фондот за пензиско и
инвалидско осигурување трансферирани се 13 ,015 милијарди денари,
денари до Фондот за
здравствено осигурување трансферирани се 2,531 милијарди
мили јарди денари и до Агенцијата за
Графикон бр.4
вработување 35
5 милиони
бр.4 ).
милиони денари (Графикон

Тековните трансфери до единиците на локална самоуправа се реализирани во
износ од 8,501 милијарди денари,
денари , од кои по основ на блок и наменски дотации 7,511
милијарди денари и по основ на ДДВ дотации 990 милиони денари или истите се 50,
50,7%
од планираните за 2016 година во износ од 16,776 милијарди денари.
Од категоријата субвенции и трансфери во разгледуваниот период реализирани
се 6,,643 милијарди
милијарди денари или 51,5% во однос на буџетот за оваа намена од 12,897
милијарди денари.. Најголем дел од овие расходи или 3,,546 милијарди денари се
исплатени по основ на земјоделски субвенции од страна на Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и рурален развој.
Со Основниот буџет за 2016 година планирани се социјални бенефиции во износ
од 7,459 милијарди денари и истите заклучно со 30.06.2016 година реализирани се за
47,8%, односно во апсолутен износ од 3 ,567 милијарди денари.
денари

2.4

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

За капитални расходи во разгледуваниот период исплатени се вкупно 3,,921
921
милијарди денари или 29,
29,6% од планираните средства за оваа намена со Основниот
буџет за 2016 година од 13,249 милијарди денари. (Графикон
Графикон бр.5
бр.5)

2.5

ОТПЛАТА НА КРЕДИТИ И КАМАТА

Во разгледуваниот период, отплатата на главнина од Основниот буџет на РМ по
однос на вкупниот долг изнесува 4,,897 милијарди денари,
денари додека плаќањата по основ
на камати изнесуваат 2,353 милијард
мили јарди
јарди денари.
денари За трошоци по основ на камата кон
домашни кредитори исплатени се 1,251 милијарди денари, додека кон странски
кредитори исплатени се 1,102 милјарди денари. Од вкупните одливи по основ на отплата
на кредити 3,093 милијарда денари се одливи за отплата на главнина кон домашни
кредитори, додека 1,804 милијарди денари се одливи за отплата на главнина кон
нерезидентни кредитори.
Реализацијата на расходите за отплата на главнина и плаќањата по основ на
камата до овој период од годината се одвива според планираната динамика.

II. ИЗВРШУВАЊЕ
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТИ НА ФОНДОВИТЕ

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во првата половина од годината
има остварено дефицит од 1,067
1,067 мили
мили јарда денари.
денари Остварувањето на приходите на
ПИОМ до овој период од годината изнесува 29,752 милијарди денари (49,3% во однос на
планираните приходи од 60,353 милијарди денари), додека извршувањето на расходите
изнесува 30,819 милијарди денари (51% во однос на планираниот буџет на ПИОМ во износ
од 60,387 милијарди денари). Од вкупните приходи, 16,161 милијарди денари се приходи
по основ на придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, 6 милиони денари
придонеси од АВРМ, 13,015 милијарди денари се трансфери од Основниот буџет на РМ,
511 милиони денари се приходи од акцизи и останатите 59 милиони денари се други
приходи на Фондот. Придонесите на ПИОМ во првата половина од годината се
реализирани за 48.7% во однос на годишниот план за 2016 година од 32,215 милијарди
денари.

Во делот на расходите на ПИОМ, трошоците за пензии се реализирани во износ од
23,891 милијарди денари или 49,1% од предвидените за таа намена за 2016 година од
48,662 милијарди денари. Исплатата на пензиите се одвива во согласност со
предвидената динамика за 2016 година. Трансферите од ПИОМ до приватните пензиски
фондови заклучно со 30.06.2016 година изнесуваат 3,441 милијарди денари (72,4% во
однос на планот за 2016 година). Во делот на расходите, ПИОМ, во разгледуваниот
период има исплатено и придонеси за здравствено осигурување за пензионери до
Фондот за здравствено осигурување во износ од 3,206 милијарди денари, како и расходи
за плати, стоки и услуги и други трошоци во износ од 281 милиони денари.

Фонд за здравствено осигурување на РМ

Заклучно со 30.06.2016 година, Фондот за здравствено осигурување на РМ има
остварено суфицит во висина 43 милиони
милиони денари. Тоа се должи на остварување на
приходната страна во износ од 12,914 милијарди денари и извршување на расходите во
износ од 12,871 милијарди денари.
Во разгледуваниот период, остварени се приходи од придонеси во износ од 6,855
милијарди денари (истите се остварени за 49,2% од годишниот план), придонеси од
ПИОМ 3,206 милијарди денари, од АВРМ 46 милиони денари, трансфери од Основниот
буџет во износ од 2,531 милијарди денари, приходи од партиципација 206 милиони
денари, како и други приходи во износ од 70 милиони денари. Приходите на ФЗОМ во
првата половина од годината се остварени за 50,5% во однос на годишните планирани
приходи во износ од 25,575 милијарди денари.
Во делот на расходите реализирани се трошоци за примарна здравствена заштита
во износ 10,767 милијарди денари, трошоци за боледување во износ од 1,373 милијарда
денари, за ортопедски помагала 275 милиони денари, како и за лекување во странство
236 милиони денари. Реализацијата на расходите заклучно со 30.06.2016 година е 50,3%
во однос на планираните средства со буџетот за 2016 година во износ од 25,575
милијарди денари.

Агенција за вработување на РМ

Заклучно со 30.06.2016 година, Агенција за вработување на РМ има остварено
суфицит во висина од 151 милиони
милиони денари.
денари Тоа се должи на остварени приходи во
износ од 1,069 милијарда денари (49,3% од планираното за 2016 година) и извршени
расходи во износ од 918 милиони денари (42,4% во однос на годишниот буџет).
Придонесите на Агенцијата за вработување се остварени во износ од 1,026
милијарди денари или 49,7% од планираното за 2016 година од 2,065 милијарди денари.
До АВРМ реализирани се и трансфери од Основниот буџет во износ од 35 милиони
денари, како и остварени се други приходи од 8 милиони денари.
Расходите на Агенцијата за вработување по основ на надоместок за невработени
лица во првата половина од година изнесуваат 486 милиони денари, по основ на
средства за вработување на инвалидни лица 85 милиони денари, за активни мерки за
вработување 164 милиони денари, исплатени придонеси за пензиско и здравствено
осигурување за невработени лица 52 милиони денари и други трошоци на Агенцијата во
износ од 131 милиони денари.

III. ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТИ НА СОПСТВЕНИТЕ СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ
КОРИСНИ ЦИ

Согласно Буџетот на РМ за 2016 година планиран е дефицит на буџетите на
сопствени

сметки

за

приходи

на

буџетските

корисници

(наменети

за

самофинансирачки активности, заеми и донации) во износ од 4,353 милијарди денари.
Заклучно со 30.06.2016 година, вкупните остварени приходи на овие сметки изнесуваат
5,603 милијарди денари (30,9% од планот за 2016 година) и реализирани се расходи во
износ од 5,786 милијарди денари (25,7% од годишниот буџет), односно остварен е
дефицит во износ од 183 милиони денари.
денари Реализирани се и одливи по основ на отплата
на кредити во износ од 27 милиони денари.

