
БУЏЕТ И ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Согласно одредбите на Законот за jавното обвинителство “Службен весник на Република Македонија” бр. 

150/2007 година врз основа на кој, а пред донесувањето на новиот Закон за јавното обвинителство на 16.02.2020 година, 

беше изготвено буџетското барање, средствата за работа на јавните обвинителства се обезбедуваа од Буџетот на 

Република Северна Македонија, во делот издвоен за буџетскиот корисник - Јавно обвинителство на Република Северна 

Македонија со буџетски раздел 31010. 

 

Ова значи дека сите Виши и Основни јавни обвинителства, како и Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција се финансираа преку Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и тоа 

од програмата 2 – Јавно овинителство, потпрограми 20 – Јавно обвинителство и 2А – Имплементација на ЗКП. Воедно, 

во извештајната 2020 година и Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија се уште се 

финансираше преку буџетскиот корисник Јавно обвинителство на Република Северна Македонија, од програма 3 – Совет 

на јавните обвинтели на Република Северна Македонија. Исто така во масата на буџетски средства за буџетскиот 

корисник беа изразени и средствата одобрени за Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од незаконското следење на комуникациите, како дел од програмата 2, потпрограма 21, иако Јавното 

обвинителство на Република Северна Македонија согласно закон немаше никакви  ингеренции за интервенции во 

рамките на буџетските средства одобрени за ова јавно обвинителство. 

 

Буџетските плански проекции за потреби од средства за 2020 година, Јавното обвинителство на Република 

Северна Македонија ги изрази во текот на 2019 година како единствена буџетска пресметка, изработена врз основа на 

пресметките доставени од Основните јавни обвинителства, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција, Вишите јавни обвинителства и планските проекции на Јавното обвинителство на Република 

Северна Македонија. Единствената буџетска пресметка која се однесува на сите единки корисници - јавните 

обвинителства и Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, како и образложението за висината и 

намената на бараните износи, Јавното обвинителство на Република Северна Македонија ги достави до Министерството 

за финансии, во согласност со одредбите на Законот за буџетите – Пречистен текст со исклучок на планските проекции 

на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на 

комуникациите кое освен што имаше посебна потпрограма во рамките на буџетот на буџетскиот корисник, самостојно го 

доставуваше буџетското барање за своето работење. 

   

Иако буџетот се проектира согласно потребите на секое јавно обвинителство - единка корисник, поодделно, меѓу 

кои единки корисници се вбројува и Советот на јавните обвинители,  континуирано се јавува несогласување помеѓу 

проекциите и одобрените наменски  средства.  

 

Почнувајќи од 2014 год. одобрените буџетски средства и покрај искористувањето на сите законски механизми 

(дозволени прераспределби во рамките на одобрениот буџет за соодветните години за Јавното обвинителство во 

максимален износ од 20% на соодветна расходна ставка), одобрениот износ на наменски буџетски средства 

континуирано не ги задоволува потребите. Оттука и за фискалната 2020 година Јавното обвинителство на Република 

Северна Македонија се  соочи со истиот проблем – недостиг на средства, со што се доведува во прашање вршењето на 

функцијата на јавното обвинителство утврдена со Уставот и законите.  

 

Тука особено треба да се нагласи зголемената потреба од наменски средства која произлегува од преминувањето 

на истрагата во надлежност на јавниот обвинител од декември 2013 година, а пред се во смисла на потребни средства за 

преземени дејства во врска со истрагата, односно средства потребни за алиментирање на трошоците сторени во 

кривичната постапка  кои се обезбедуваат во рамки на расходната категорија 42 - стоки и услуги, расходна ставка 425 - 

договорни услуги. Во прилог на наведеното говори и фактот дека по истекот на секоја година и покрај максималните 

напори за обезбедување и дообезбедување наменски буџетски средства, кај јавните обвинителства се јавуваат преземени, 

а неисплатени обврски во вкупен износ од околу 40.000.000,00 денари утврден по изготвувањето на Консолидираната 

годишна сметка, чиј законски рок за доставување до надлежните инстанци во согласност со одредбите на Законост за 

сметководство на буџетите и буџетските корисници е 31.03. во тековната за претходната фискална година. 

 

 



Имено, за алиментирање на трошоците сторени во кривичната постапка на годишно ниво се потребни околу 

150.000.000,00 ден., кои и за извештајната 2020 година беа побарани со Буџетскиот циркулар, но и покрај тоа по 

имплементацијата на последните измени и дополнувања на буџетот за буџетскиот корисник во 2020 година средствата за 

оваа намена износуваа вкупно 47.293.438 ден.  

Доколку на ова се додаде и фактот дека секоја наредна година овој недостаток на средства се зголемува  поради 

долгот пренесен од претходните години, предвид горенаведеното повеќе од очигледно е дека се доведува во прашање 

вршењето на функцијата на јавното обвинителство утврдена со Уставот и законите.  

Превземањето на истрагата во надлежност на Јавното обвинителство, односно превземањето на  дејства во врска 

со истрагата, најнедвосмислено директно се рефлектира и на останатите сегменти од работењето на Јавното 

обвинителство предизвикувајќи зголемување на потребите од средства и нужноста за одржување на континуитет во 

нивното обезбедување, а во поглед на: 

 

- зајакнување на кадровските капацитети, како во поглед на потребата од зголемување на бројот и избор на нови 

јавни обвинители и потребата од нови вработувања, така и од аспект на континуирани обуки на јавните обвинители и 

јавнообвинителските службеници кои и во услови на пандемија предизвиканна од вирусот КОВИД-19 се одржуваа on-

line, како на локално ниво, така и во меќународни рамки;  

- материјалните средства за тековно работење, односно стоки и услуги;  

- обезбедување на соодветен простор за сместување на јавните обвинителства; 

- соодветно опремување на јавните обвинителства со потребниот мебел;  информатичка опрема и инфраструктура; 

софтверски решенија; возен парк кој одговара на потребите на јавното обвинителство со што ќе се овозможи непречено 

вршење на јавнообвинителската дејност како од фунционален, така и од безбедносен аспект.     

 

 Имајќи ја во вид обврската и заложбата за соодветно сместување и опремување на јавните обвинителства, фактот 

дека Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, Вишото јавно обвинителство Скопје и Основното јавно 

обвинителство Скопје се сместени во објектот на Кеј Димитар Влахов бр. 23, Скопје на 10 ката со стаклена фасада и 

вкупна површина од околу 11.000 м2, кој располага со вградена опрема и инсталации за кои гарантниот рок истече во 

2015 година и со дополнително набавен мебел и опрема. 

Обврската  на  органите  да  стопанисуваат  со  објектите  во  кои  се  сместени  како  добри домаќини и да се 

грижат за континуирано оддржување на истите согласно закон и кај јавното обвинителство наметнува дополнителна 

потреба од наменски средства за: 

 

• тековно одржување на градежните објекти, вградената и останата опрема, инсталациите и возниот парк; 

• осигурување на недвижности, опрема и возила; 

• зголемени износи на комунални услуги;  

• одржување на градежни објекти. 

 

Со цел обезбедување на соодветен простор за сместување на обвинителствата за кои истото беше најпотребно, во 

извештајната 2020 година се изврши реконструкција и адаптација на локации каде дотогаш без сместени, односно се 

утврдија, доопремија и преадаптираа нови објекти или делови на објекти  за вкупно 12 основни јавни обвинителства. 

 

Земајќи го предвид напреднаведеното, се подразбира дека по завршување на админиистративните процедури за 

впишување на јавните обвинителства како нови корисници на деловните објекти, се појавија нови финансиски 

имплицикации во најмала рака во делот на комуналните услуги, како и во делот на перспективните обврски за 

одржување на овие објекти заедно со опремата.   

 

 Како поткрепа на горенаведеното, во продолжение на овој дел од анализата следуваат следните споредбени 

податоци во врска со буџетот за буџетскиот корисник Јавно обвинителство на Република Северна Македонија за 2020 

година по сите негови измени и дополнувања, во однос на  одобрениот буџет со кој на почетокот на годината. 

 

 



 

АНАЛИЗА НА ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА 2020 ГОДИНА ПО ПРОГРАМИ, ПОТПРОГРАМИ И СО ПРОЦЕНТИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА ОД 01.01.2020 ГОДИНА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2020 ГОДИНА 

  
РАЗДЕЛ 31010, 
БУЏЕТСКИ 
КОРИСНИК 
ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 
НА РСМ 
 

ПРОГРАМА 2 – ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО, ПОТПРОГРАМА 20 – 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

       

РАСХОДНА ОПИС ОДОБРЕН  БУЏЕТ ПО  
% 

РАЗЛИКА  ТРАНСФЕР РЕАЛИЗАЦИЈА 
% - 

РЕАЛ. 
% - 

РЕАЛ. 

 СТАВКА НА РАСХОДНАТА СТАВКА  БУЏЕТ ЗА 2020 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020 

ПРВ И 
КРАЕН 
БУЏЕТ ДО 31.12.2020 ДО 31.12.2020 

/ 
ТРАНСФ. 

/ 
КРАЕН 
БУЏЕТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

401 ПЛАТИ И ПДД ЗА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ  155.376.000,00 161.989.640,00 4,26 161.989.640,00 161.889.046,00 99,94 99,94 

402 ПРИДОНЕСИ ЗА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ  57.468.000,00 62.726.392,00 9,15 62.096.392,00 62.091.938,00 99,99 98,99 

404 ДЕЖУРСТВА-НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЈО 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 3.264.069,00 3.193.559,00 97,84 86,31 

40 ВКУПНО ПЛАТИ 216.544.000,00 228.416.032,00 5,48 227.350.101,00 227.174.543,00 99,92 99,46 

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 25.000.000,00 17.143.030,00 -31,43 16.326.630,00 16.159.393,00 98,98 94,26 

423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

424 ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ 10.700.000,00 9.550.035,00 -10,75 9.549.303,00 8.876.932,00 92,96 92,95 

425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ - ЗКП, СМЕТКОВ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

426 ТЕКОВНИ РАСХОДИ 2.000.000,00 7.059.363,00 252,97 2.949.326,00 2.896.843,00 98,22 41,04 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 37.700.000,00 33.752.428,00 -10,47 28.825.259,00 27.933.168,00 96,91 82,76 

464 ТРАНСФ.-ПРЕСУДИ, ПЕНЗ.И, ПОСМРТ. 5.000.000,00 15.827.778,00 216,56 1.328.659,00 878.342,00 66,11 5,55 

465 ИЗВРШНИ ИСПРАВИ 0,00 17.565.792,00 0,00 17.565.792,00 16.505.569,00 93,96 93,96 

46 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 5.000.000,00 33.393.570,00 567,87 18.894.451,00 17.383.911,00 92,01 52,06 

480 ОПРЕМА И МАШИНИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

481 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

483 КУПУВАЊЕ МЕБЕЛ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

485 КУПУВАЊЕ СОФТВЕРИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

486 КУПУВАЊЕ ВОЗИЛА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 ВКУПНО ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА '20 259.244.000,00 295.562.030,00 14,01 275.069.811,00 272.491.622,00 99,06 92,19 

 
 ЕВРА 4.201.685,58 4.790.308,43   4.458.181,70 4.416.395,82     

 
РАЗДЕЛ 31010, 
БУЏЕТСКИ 
КОРИСНИК 
ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 
НА РСМ 
 

ПРОГРАМА 2 – ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО, ПОТПРОГРАМА 2А – 
ИМПЛЕМЕНТАВИЈА НА ЗКП 

       

РАСХОДНА ОПИС ОДОБРЕН  БУЏЕТ ПО  
% 

РАЗЛИКА  ТРАНСФЕР РЕАЛИЗАЦИЈА 
% - 

РЕАЛ. 
% - 

РЕАЛ. 

 СТАВКА НА РАСХОДНАТА СТАВКА  БУЏЕТ ЗА 2020 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020 

ПРВ И 
КРАЕН 
БУЏЕТ ДО 31.12.2020 ДО 31.12.2020 

/ 
ТРАНСФ. 

/ 
КРАЕН 
БУЏЕТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

401 ПЛАТИ И ПДД ЗА ЈОС 124.203.000,00 96.785.331,00 -22,07 96.785.331,00 96.773.417,00 99,99 99,99 

402 ПРИДОНЕСИ ЗА ЈОС 45.938.000,00 37.554.039,00 -18,25 37.554.039,00 37.551.562,00 99,99 99,99 

404 ДЕЖУРСТВА-НАДОМЕСТОЦИ  ЗА ЈО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 ВКУПНО ПЛАТИ 170.141.000,00 134.339.370,00 -21,04 134.339.370,00 134.324.979,00 99,99 99,99 

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 300.000,00 81.718,00 -72,76 81.718,00 68.834,00 84,23 84,23 



421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 5.000.000,00 4.536.337,00 -9,27 4.536.337,00 4.453.310,00 98,17 98,17 

424 ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ - ЗКП, СМЕТКОВ. 98.063.000,00 47.293.438,00 -51,77 47.292.320,00 46.509.338,00 98,34 98,34 

426 ТЕКОВНИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 103.363.000,00 51.911.493,00 -49,78 51.910.375,00 51.031.482,00 98,31 98,30 

464 ТРАНСФ.-ПРЕСУДИ, ПЕНЗИИ, ПОСМРТ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

465 ИЗВРШНИ ИСПРАВИ 0,00 22.506.507,00 0,00 22.506.507,00 22.168.818,00 98,50 98,50 

46 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 0,00 22.506.507,00 0,00 22.506.507,00 22.168.818,00 98,50 98,50 

480 ОПРЕМА И МАШИНИ 1.700.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

481 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

483 КУПУВАЊЕ МЕБЕЛ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

485 КУПУВАЊЕ СОФТВЕРИ 300.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

486 КУПУВАЊЕ ВОЗИЛА 10.000.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 12.000.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2A ВКУПНО ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА '20 285.504.000,00 208.757.370,00 -26,88 208.756.252,00 207.525.279,00 99,41 99,41 

 
 ЕВРА 4.627.293,35 3.383.425,77   3.383.407,65 3.363.456,71     

 
РАЗДЕЛ 31010, 
БУЏЕТСКИ 
КОРИСНИК 
ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 
НА РСМ 
 

ПРОГРАМА 2 – ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО, ПОТПРОГРАМА        
20 – ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО          +                   
2А – ИМПЛЕМЕНТАВИЈА НА ЗКП 

       

РАСХОДНА ОПИС ОДОБРЕН  БУЏЕТ ПО  
% 

РАЗЛИКА  ТРАНСФЕР РЕАЛИЗАЦИЈА 
% - 

РЕАЛ. 
% - 

РЕАЛ. 

 СТАВКА НА РАСХОДНАТА СТАВКА  БУЏЕТ ЗА 2020 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020 

ПРВ И 
КРАЕН 
БУЏЕТ ДО 31.12.2020 ДО 31.12.2020 

/ 
ТРАНСФ. 

/ 
КРАЕН 
БУЏЕТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

401 ПЛАТИ И ПДД ЗА ЈО И ЈОС 279.579.000,00 258.774.971,00 -7,44 258.774.971,00 258.662.463,00 99,96 99,96 

402 ПРИДОНЕСИ ЗА ЈО И ЈОС 103.406.000,00 100.280.431,00 -3,02 99.650.431,00 99.643.500,00 99,99 99,36 

404 ДЕЖ.-НАДОМЕСТ. ЗА ЈО 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 3.264.069,00 3.193.559,00 97,84 86,31 

40 ВКУПНО ПЛАТИ 386.685.000,00 362.755.402,00 -6,19 361.689.471,00 361.499.522,00 99,95 99,65 

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 300.000,00 81.718,00 -72,76 81.718,00 68.834,00 84,23 84,23 

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 25.000.000,00 17.143.030,00 -31,43 16.326.630,00 16.159.393,00 98,98 94,26 

423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 5.000.000,00 4.536.337,00 -9,27 4.536.337,00 4.453.310,00 98,17 98,17 

424 ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ 10.700.000,00 9.550.035,00 -10,75 9.549.303,00 8.876.932,00 92,96 92,95 

425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ - ЗКП, СМЕТКОВ. 98.063.000,00 47.293.438,00 -51,77 47.292.320,00 46.509.338,00 98,34 98,34 

426 ТЕКОВНИ РАСХОДИ 2.000.000,00 7.059.363,00 252,97 2.949.326,00 2.896.843,00 98,22 41,04 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 141.063.000,00 85.663.921,00 -39,27 59.790.949,00 58.283.113,00 97,48 68,04 

464 ТРАНСФ.-ПРЕСУДИ, ПЕНЗИИ, ПОСМРТ. 5.000.000,00 15.827.778,00 216,56 1.328.659,00 878.342,00 66,11 5,55 

465 ИЗВРШНИ ИСПРАВИ 0,00 40.072.299,00 0,00 40.072.299,00 38.674.387,00 96,51 96,51 

46 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 5.000.000,00 55.900.077,00 1.018,00 41.400.958,00 39.552.729,00 95,54 70,76 

480 ОПРЕМА И МАШИНИ 1.700.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

481 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

483 КУПУВАЊЕ МЕБЕЛ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



485 КУПУВАЊЕ СОФТВЕРИ 300.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

486 КУПУВАЊЕ ВОЗИЛА 10.000.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 12.000.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20+2A ВКУПНО ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА '20 544.748.000,00 504.319.400,00 -7,42 462.881.378,00 459.335.364,00 99,23 91,08 

 
 
 
 
 ЕВРА 8.828.978,93 8.173.734,20   7.502.129,30 7.444.657,44     

 
РАЗДЕЛ 31010, 
БУЏЕТСКИ 
КОРИСНИК 
ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 
НА РСМ 
 

ПРОГРАМА 2 – ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО, ПОТПРОГРАМА        
21 – ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  ЗА 
ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА 
ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ 
ОД СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО 
СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ                  

       

РАСХОДНА ОПИС ОДОБРЕН  БУЏЕТ ПО  
% 

РАЗЛИКА  ТРАНСФЕР РЕАЛИЗАЦИЈА 
% - 

РЕАЛ. 
% - 

РЕАЛ. 

 СТАВКА НА РАСХОДНАТА СТАВКА  БУЏЕТ ЗА 2020 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020 

ПРВ И 
КРАЕН 
БУЏЕТ ДО 31.12.2020 ДО 31.12.2020 

/ 
ТРАНСФ. 

/ 
КРАЕН 
БУЏЕТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

401 ПЛАТИ И ПДД ЗА ЈО И ЈОС 55.000.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

402 ПРИДОНЕСИ ЗА ЈО И ЈОС 21.000.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

404 ДЕЖ.-НАДОМЕСТ. ЗА ЈО 200.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 ВКУПНО ПЛАТИ 76.200.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 0,00 3.638.200,00 0,00 2.056.000,00 1.839.885,00 89,49 50,57 

423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

424 ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ - ЗКП, СМЕТКОВ. 0,00 6.328.800,00 0,00 6.328.800,00 6.210.217,00 98,13 98,13 

426 ТЕКОВНИ РАСХОДИ 0,00 2.485.064,00 0,00 2.485.064,00 0,00 0,00 0,00 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0,00 12.452.064,00 0,00 10.869.864,00 8.050.102,00 74,06 64,65 

464 ТРАНСФ.-ПРЕСУДИ, ПЕНЗИИ, ПОСМРТ. 0,00 13.884.000,00 0,00 13.350.000,00 13.107.398,00 98,18 94,41 

465 ИЗВРШНИ ИСПРАВИ 0,00 23.197.536,00 0,00 780.536,00 780.536,00 100,00 3,36 

46 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 0,00 37.081.536,00 0,00 14.130.536,00 13.887.934,00 98,28 37,45 

480 ОПРЕМА И МАШИНИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

481 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

483 КУПУВАЊЕ МЕБЕЛ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

485 КУПУВАЊЕ СОФТВЕРИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

486 КУПУВАЊЕ ВОЗИЛА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 ВКУПНО ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА '20 76.200.000,00 49.533.600,00 -35,00 25.000.400,00 21.938.036,00 87,75 44,29 

 
ЕВРА 1.235.008,10 802.813,61   405.192,87 355.559,74     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               



 
РАЗДЕЛ 31010, 
БУЏЕТСКИ 
КОРИСНИК 
ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 
НА РСМ 
 

 
 
 
 
ПРОГРАМА 3 – СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛИ, ПОТПРОГРАМА  30 – 
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА                  

РАСХОДНА ОПИС ОДОБРЕН  БУЏЕТ ПО  
% 

РАЗЛИКА  ТРАНСФЕР РЕАЛИЗАЦИЈА 
% - 

РЕАЛ. 
% - 

РЕАЛ. 

 СТАВКА НА РАСХОДНАТА СТАВКА  БУЏЕТ ЗА 2020 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020 

ПРВ И 
КРАЕН 
БУЏЕТ ДО 31.12.2020 ДО 31.12.2020 

/ 
ТРАНСФ. 

/ 
КРАЕН 
БУЏЕТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

401 ПЛАТИ И ПДД ЗА ЈО И ЈОС 14.030.000,00 11.165.000,00 -20,42 11.159.940,00 11.159.940,00 100,00 99,95 

402 ПРИДОНЕСИ ЗА ЈО И ЈОС 5.189.000,00 4.338.000,00 -16,40 4.331.092,00 4.331.092,00 100,00 99,84 

404 ДЕЖ.-НАДОМЕСТ. ЗА ЈО 96.000,00 96.000,00 0,00 95.882,00 94.053,00 98,09 97,97 

40 ВКУПНО ПЛАТИ 19.315.000,00 15.599.000,00 -19,24 15.586.914,00 15.585.085,00 99,99 99,91 

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 36.000,00 30.000,00 -16,67 30.000,00 5.526,00 18,42 18,42 

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 1.845.000,00 1.340.759,00 -27,33 1.340.759,00 1.122.529,00 83,72 83,72 

423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 375.000,00 174.000,00 -53,60 174.000,00 159.016,00 91,39 91,39 

424 ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ 478.000,00 182.000,00 -61,92 182.000,00 180.358,00 99,10 99,10 

425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ - ЗКП, СМЕТКОВ. 260.000,00 276.000,00 6,15 276.000,00 275.356,00 99,77 99,77 

426 ТЕКОВНИ РАСХОДИ 443.000,00 123.000,00 -72,23 123.000,00 123.000,00 100,00 100,00 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.437.000,00 2.125.759,00 -38,15 2.125.759,00 1.865.785,00 87,77 87,77 

464 ТРАНСФ.-ПРЕСУДИ, ПЕНЗИИ, ПОСМРТ. 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 

465 ИЗВРШНИ ИСПРАВИ 0,00 135.241,00 0,00 135.241,00 135.241,00 0,00 100,00 

46 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 0,00 150.241,00 0,00 150.241,00 150.241,00 100,00 100,00 

480 ОПРЕМА И МАШИНИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

481 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

483 КУПУВАЊЕ МЕБЕЛ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

485 КУПУВАЊЕ СОФТВЕРИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

486 КУПУВАЊЕ ВОЗИЛА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 ВКУПНО ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА '20 22.752.000,00 17.875.000,00 -21,44 17.862.914,00 17.601.111,00 98,53 98,47 

 
                

 
ЕВРА 368.752,03 289.708,27   289.512,38 285.269,22     

 
 
РАЗДЕЛ 31010, 
БУЏЕТСКИ 
КОРИСНИК 
ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 
НА РСМ 
 

ПРОГРАМА 2 – ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО                 И  
ПРОГРАМА 3 – СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛИ  

       

РАСХОДНА ОПИС ОДОБРЕН  БУЏЕТ ПО  
% РАЗЛИКА 

ПРВ/ 

РЕАЛЕН 
ТРАНСФЕР РЕАЛИЗАЦИЈА 

% - 
РЕАЛ. 

% - 
РЕАЛ. 

 СТАВКА НА РАСХОДНАТА СТАВКА  БУЏЕТ ЗА 2020 
РЕБАЛАНС 

ЗА '20 КРАЕН БУЏЕТ ДО 31.12.2020 ДО 31.12.2020 
/ 

ТРАНСФ. 

/ 
КРАЕН 
БУЏЕТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

401 ПЛАТИ И ПДД  348.609.000,00 269.939.971,00 -22,57 269.934.911,00 269.822.403,00 99,96 99,96 

402 ПРИДОНЕСИ  129.595.000,00 104.618.431,00 -19,27 103.981.523,00 103.974.592,00 99,99 99,38 



  

 

 

 

Овие податоци, покрај оние изразени во годишните сметки на единките корисници кои ги доставија до 

буџетскиот корисник со цел изготвување на консолидираната годишна сметка согласно закон, се базираат и на основа на 

спецификациите на расходи за период од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година прибавени како електронски записи од 

веб страната на Министерството за финансии во рамките на кои се имплементирани сите измени на буџетот од 

првоодобрениот. Овдека се мисли на сите измени предизвикани од акти донесени од страна на надлежните институции 

во РСМ, но и оние кои се должат на одобрените барања за прераспределби за обезбедување на потребни наменски 

буџетски средства доставени од страна на самиот буџетски корисник  врз основа на чл. 33 од Законот за буџетите – 

Пречистен текст и неговите измени и дополнувања. Исто така, опфатени се и податоците за одобрениот буџет за 2020 

година за буџетскиот корисник Јавно обвинителство на Република Северна Македонија и неговите измени и 

дополнувања објавени во: 

 

 

 

- Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година – “Службен весник на РСМ” бр. 265/19; 

- Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите 

-  “Службен весник на РСМ” бр. 97/20; 

- Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Буџетот на република Северна Македонија за 2020 

година за време на вонредна состојба - “Службен весник на РСМ” бр. 126/20; 

- Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу 

фондовите - “Службен весник на РСМ” бр. 126/20  и 

- Буџет на Република Северна Македонија за 2021 година – “Службен весник на РСМ” бр. 307/20. 

 

 

404 НАДОМЕСТОЦИ  3.996.000,00 3.796.000,00 -5,01 3.359.951,00 3.287.612,00 97,85 86,61 

40 ВКУПНО ПЛАТИ 482.200.000,00 378.354.402,00 -21,54 377.276.385,00 377.084.607,00 99,95 99,66 

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 336.000,00 111.718,00 -66,75 111.718,00 74.360,00 66,56 66,56 

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 26.845.000,00 22.121.989,00 -17,59 19.723.389,00 17.281.922,00 87,62 78,12 

423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 5.375.000,00 4.710.337,00 -12,37 4.710.337,00 4.612.326,00 97,92 97,92 

424 ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ 11.178.000,00 9.732.035,00 -12,94 9.731.303,00 9.057.290,00 93,07 93,07 

425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ - ЗКП, СМЕТКОВ. 98.323.000,00 53.898.238,00 -45,18 53.897.120,00 46.784.694,00 86,80 86,80 

426 ТЕКОВНИ РАСХОДИ 2.443.000,00 9.667.427,00 295,72 5.557.390,00 3.019.843,00 54,34 31,24 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 144.500.000,00 100.241.744,00 -30,63 93.731.257,00 80.830.435,00 86,24 80,64 

464 ТРАНСФ.-ПРЕСУДИ, ПЕНЗИИ, ПОСМРТ. 5.000.000,00 29.726.778,00 494,54 14.693.659,00 893.342,00 6,08 3,01 

465 ИЗВРШНИ ИСПРАВИ 0,00 63.405.076,00 0,00 40.988.076,00 38.809.628,00 94,69 61,21 

46 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 5.000.000,00 93.131.854,00 1.762,64 55.681.735,00 39.702.970,00 71,30 42,63 

480 ОПРЕМА И МАШИНИ 1.700.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

481 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

483 КУПУВАЊЕ МЕБЕЛ - АРХИВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

485 КУПУВАЊЕ СОФТВЕРИ 300.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

486 КУПУВАЊЕ ВОЗИЛА 10.000.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 12.000.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2+3 ВКУПНО ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА '20 643.700.000,00 571.728.000,00 -11,18 526.689.377,00 497.618.012,00 94,48 87,04 

 
                

 
ЕВРА 10.432.739,06 9.266.256,08   8.536.294,60 8.065.121,75     



Имено, доколку се обрне внимание на податокот изразен во претходната анализа, вкупниот износ на буџетот од  

571.728.000,00 ден. како краен износ на вкупно одобрени/трансферирани буџетски наменски средства за буџетскиот 

корисник во извештајната 2020 година кој се согласува со податокот изразен во спецификацијата на расходи за овој 

период во рубриката буџет, истиот отстапува од податокот изразен за вкупно одобрен буџет за 2020 година како прва 

рубрика во Буџет на Република Северна Македонија за 2021 година – “Службен весник на РСМ” бр. 307/20 каде стои 

износ од вкупно 358.378.000,00 ден. Разликата од вкупно 13.350.000,00 ден. се должи на фактот што во ова издание на 

“Службен весник на РСМ”, не се имплементирани вкупно одобрените средства во овој износ објавени во Одлука за 

прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите - “Службен весник 

на РСМ” бр. 126/20. Овие средства се одобрени за буџетскиот корисник, раздел 31010, програма 2 – Јавно 

обвинителство, потпрограма 21 - Јавно обвинителство  за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникациите, на расходната стака 464 – други трансфери, а со цел исплата на 

неисплатените плати за јавнообвинителските службеници и други вработени без статус на јавнообвинителски 

службеници во ова јавно обвинителство кое беше укинато на 30.06.2020 година.  Неисплатените плати се однесуваа за 

месеците 04,05 и 06 месец 2020 година.  

 

Од причина што со укинувањето на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското  следење  на комуникациите заклучно со 30.06.2020 година, а со тоа и 

згаснување на нивната сметка при главната книга во Трезорот, на вработените јавнообвинителски службеници и другите 

лица вработени во ова јавно обвинителство не им беа исплатени плати за месеците 4, 5 и 6 , 2020 година. Во вакви 

услови, а по веќе извршената пресметка на овие износи во време на постоењето на ова јавно обвинителство, единствен 

начин за исплата на пресметаните и од страна на УЈП на РСМ прифатените пресметки на плати за оваа категорија 

вработени, беше да преку Секторот за Трезор во Министерството за финансии на РСМ  се спроведе исплатата на платите 

за споменатите јавнообвинителски службенци и другите лица вработени во Јавното обвинителство за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското  следење  на комуникациите без статус на 

јавнообвинителски службеници за наведените месеци и тоа од сметката на буџетскиот корисник Јавно обвинителство на 

Република Северна Македонија, раздел 31010, РКБ 00574, потпрограма 21. Предвид наведеното, врз основа на донесен 

заклучок од страна на Владата на Република Северна Македонија по поднесената иницијатива од Министерството за 

правда, се обезбедија наменски буџетски средства за оваа намена ви вкупен износ од 13.350.000,00 ден., кои беа 

исплатени за оваа намена, а по постигнати спогодби со лицата за кои требаше да се изврши исплатата и тоа на 

расходната ставка 464 –Разни трансфери.  

Ова од причина што исплатата на плата на вработени кои никогаш не биле на платниот список во Јавното 

обвинителство на Република Северна Македонија, односно ова јавно обвинителство не бил нивен работодавач, не 

можеше да се изврши од категорија 40 – плати и надоместоци. 

 

Покрај претходно наведеното за исплати вршени по основ на обврски преземени од страна на ова јавно 

обвинителство од трезорската сметка на буџетскиот корисник  Јавно обвинителство на Република Северна Македонија, 

битно е да се напомене и дека со донесувањето на новиот Закон за јавното обвинителство на 16.02.2020 година и тоа во 

чл. 24 ст.5 од овој закон, утврдено e да финансиските средства, преземените обврски, договорите и побарувањата и 

целокупниот недвижен и подвижен имот од јавното обвинителство кое се укинува преминуваат на Јавното 

обвинителство на Република Северна Македонија. Поради тоа, средствата од потпрограмата 21 - Јавно обвинителство  за 

гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, 

веднаш по 30.06.2020 година беа имплементирани во рамките на програмата 2 – Јавно обвинителство и тоа во 

потрпрограмите 20 – Јавно обвинителство и 2А – Имплементација на ЗКП, а сето тоа поради згаснувањето на 

потпрограмата 21 – Обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 

незаконското  следење  на комуникациите. 

Претходното само укажува дека, во годините што следуваат, преземените, а неизмирени обврски од страна на 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското  

следење  на комуникациите, ќе се исплаќаат од буџетските средства обезбедени со буџетот на Јавното обвинителство на 

Република Северна Македонија, што дополнително ја отежнува и усложнува можноста за обезбедување соодветна маса 

буџетски средства за алиментирање на потребите на јавното обвинителство.  

 

 

 



Врз оснава на претходните наводи, во продолжение следуваат графички прикази на движењето на буџетските 

средства од моментот на изразување на потребите со буџетскиот циркулар за 2020 година, до крајот на фискалната 2020 

година. 

 

 

 
 

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА 2020 ГОДИНА: 643.700,00 ДЕН. 

 

 

 

 

1) одобрени наменски буџетски средства за исплата на плати и надоместоци од плати на ниво на буџетски корисник 

- 75%; 

 

 

1) - одобрени наменски буџетски средства за набавка на стоки и услуги на ниво на буџетски корисник - 22%;  

 

 

2) - одобрени наменски буџетски средства за разни трансфери (отпремнини, посмртни трошоци, еднократен 

надоместок за боледување подолго од 6 месеци, исплата по судски пресуди, извршни решенија и други видови 

трансфери) – 1%; 

 

 

3) – одобрени наменски буџетски средства за набавка на капитални расходи – 2%. 

 

 



 
 

 

1 – Вкупно буџетско барање за 2020 година -  1.179.054.000,00 ден; 

 

 

2 – Одобрен буџет за 2020 година – 643.700.000,00 ден. или 54,59% од барањето; 

 

 

3 – Буџет по сите измени и дополнувања за 2020 година – 571.728.000,00 ден. или 48,49% од барањето. 



 
 

 

Процентуално учество на наменски буџетски средства трансферирани на сметките на Јавното обвинителство на 

Република Северна Македонија како корисник од второ ниво, сите Виши, Основни јавни обвинителства, 

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, Советот на јавните обвинители на 

Република Северна Македонија и Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од незаконското следење на комуникациите 

 

 

 

  Во контекст на претходно наведеното, предвидено е да Советот на јавните обвинители на Република Северна 

Македонија од 01.01.2021 година биде самостоен буџетски корисник од прва линија со сопствен буџет, а не единка 

корисник во рамките на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија со посебна програма и потпрограма.  

 

Исто така од почетокот на 2021 година, а согласно чл. 100 ст. (3) и чл. 102 ст (1) од Законот за Јавното 

обвинителство  “Службен весник” бр. 16/20 Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција и покрај тоа што останува единка корисник во рамките на буџетскиот корисник Јавно обвинителство на 

Република Северна Македонија, во вкупниот буџет за буџетскиот корисник ќе учествува со средства позиционирани на 

посебна потпрограма  - 22, а чиј износ го предлага ова јавно обвинителство во рамките на буџетскиот циркулар. Јавниот 

обвинител на Република Северна Македонија има право доколку го согледа истото да бара зголемување на средствата за 

односното јавно обвинителство. 

 

Едновремено, како што и погоре беше наведено во вкупната маса на буџетски наменски средства во рамките 

на потпрограмата 21 изразени се средствата одобрени на почетокот на годината за Јавното обвинителство за гонење 



на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите кое обвинителство 

беше укинато со закон заклучно со 30.06.2020 година. Ова значи дека од наведената дата овие средства се 

позиционирани на трезорската сметка на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, односно дека 

обврските кои ги презело а не ги измирило кон други правни и физички лица ова јавно обвинителство се исплаќаа од 

сметката на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, програма 2, потпрограма 21, а согласно чл. 

24 ст. (5) од Законот за Јавното обвинителство  “Службен весник” бр. 16/20. Едновремено заостанатите, пресметани, 

а неисплатени плати за јавнообвинителските службеници и другите вработени лица во ова јавно обвинителство без 

статус на јавнообвинителски службеници, беа исплатени на крајот од извештајната 2020 година за месеците 4, 5 и 6 

месец во износ од околу 13.000.000,00 ден. од расходната ставка 464 – Разни трансфери. 

Предвид напред изнесеното, а особено повикувајќи се на чл. 24 ст. (5) од Законот за Јавното обвинителство  

“Службен весник” бр. 16/20, во услови кога дел од предметите по кои постапуваше Јавното обвинителство за гонење 

на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите и по укинувањето на 

ова јавно обвинителство и доделување на предметите на обвинители избрани во други јавни обвинителства, заради 

карактерот на напредспоменатите предмети и потребата од соодветна опрема за нивно соодветно складирање, 

чување и работа по истите, во зградата во која беше сместено Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани се уште работат јавни обвинители, а заради претходно наведените аргументи. 

Ова значи дека и по истекот на извештајната 2020 година Јавното обвинителство на Република Северна 

Македонија ќе врши исплати од буџетот кој ќе биде одобрен за буџетскиот корисник за обврските кои се преземаат 

во врска со решавањето на предметите кои се уште се наоѓаат во објектот на ул. Франклин Рузвелт, без при тоа да 

постои посебна потпрограма  - 21 која беше згасната со укинувањето на ова јавно обвинителство, се до конечна 

разрешница на оваа ситуација со цел ставање во функција на буџетските средства за непречено работење на јавните 

обвинителства. 

 

 Видно од напред изложеното, може да се констатира дека како и во претходните години, бараните буџетски 

средства за 2020 година беа одобрени во износ кој едвај надминува половина од потребите за нормално, непречено и 

непристрасно вршење на јавнообвинителската функција, за да до крајот на фискалната година и покрај фактот што 

во буџетот на Јавното обвинителтво на Република Северна Македонија беа имплеметирани и износите предвидени 

во посебната буџетска потпрограма 21 – Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското  следење  на комуникациите со укинувањето на ова јавно 

обвинителство на 30.6.2020 година, овој износ опадна под 50%, во однос на бараниот. 

Едновремено, следејќи ја структурата на буџетот одобрен за буџетскиот корисник Јавно обвинителство на 

Република Северна Македонија, воочливо е дека скоро ¾ од истиот се однесуваат на плати, придонеси од плати и 

надоместоци од плати утврдени согласно закон.  

Тука е потребно да се потенцира и околноста дека земајќи го предвид законското право за исплата на додатоци 

на плата за работење во посебни услови за работа, висок ризик и доверливост, сето наведено во Законот за изменување и 

дополнување на законот за јавнообвинителската служба “Службен весник на РМ бр. 231/15” и  Законот за измени и 

дополнувања на законот за плати на јавните обвинители “Службен весник на РМ бр. 231/15”, во кои Закони е определено 

правото за исплата на овие додатоци во рамките на платата како дел од основната плата, кумулативно до 35%, со 

обезбедената маса наменски буџетски средства, Јавното обвинителво не е во можност да го исплати максималниот износ 

на додатоците предвиден со законот. Ова натаму се реперкуира со приватни тужби пред надлежен суд, кои по судската 

разрешница и носење правосилна пресуда се ефектуираат во исплата на неисплатените додатоци на тужителите до 

максималните, но и пресметка и исплата на законска казнена камата, подмирување на судските трошоци, како и 

трошоците на извршување. 

Предвид сето наведено, слободно може да се констатира дека буџетот на јавното обвинителство на Република 

северна Македонија нема развојна компонента.  

Сето ова сериозно го оптовари буџетот на буџетскиот корисник и беше главната причина што во извештајната 

2020 година околу десетина јавни обвинителства меѓу кои и Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција, Вишото јавно обвинителство Скопје, Вишото јавно обвинителство Битола и други основни јавни 

обвинителства со проширена надлежност, беа финансиски блокирани за тековно работење заради фактот што буџетскиот 

корисник не беше во можност да обезбеди буџетски средства за целосна исплата по извршните решенија, од кои причини 

овие обвинителства не можеа да вршат плаќања подолг период во фискалната година, што дополнително ја отежна 

работата и го мултиплицираше долгот кој јавното обвинителство мора да го измири од буџетските средства кои ќе бидат 

одобрени за 2021 година. 



 

Спроведени постапки и реализирани договори за јавни набавки 
 

Во однос на искористувањето на одобрените буџетски средства, покрај спроведените постапки и реализација на 

договори за јавни набавки на стоки и услуги наменети за тековното работење за кои средствата се обезбедени од 

расходната категирија 42 - стоки и услуги и тоа за: набавка на авиобилети за службени патувања во странство; набавка 

на услуги за сместување; горива и масла за службени ПМВ; канцелариски материјали и тонери и др. АОП материјали; 

материјали за одржување на хигиената; поправка на службени ПМВ; набавка на папки, пликови, уписници и статистички 

извештаи; одржување на вградени системи во објектот Петре Пирузе, во кој се сместени Јавното обвинителство на 

Република Северна Македонија, Вишо јавно обвинителсто Скопје и Основно јавно обвинителство Скопје, и тоа - 

лифтови, систем за ладење/греење, машинска сала, аудио-визуелни системи;  набавка на филтри за клима комори и други 

како што следува: 

 

 

Во извештајната 2020 година финансиска импликација имаат следниве склучени договори по спроведени 

постапки за јавни набавки:  

 

Реден 

број 
Комитент 

Пот 

прогр

ама 

Расходна 

ставка 

Опис на 

Договор 

Датум на 

договор 
Износ  

Вкупна 

Реализација 

Остаток по 

договор 

% на 

реализ

ација 

на 

догово

рите 

1 

ДТУ Аполо Ратко 

ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје – ДЕЛ 

1 

2А 

423 – 

Материјали 

и ситен 

инвентар 

Набавка на 

стоки - 

тонери и 

кертриџи за 

печатари за 

потребите на 

јавните 

обвинителств

а во 

Република 

Северна 

Македонија 

31.3.2020 
1.085.600,00 

ден. 

1.085.600,00 

ден. 
0,00 ден. 100% 

2 

ДТПУ СЕИКОН 

ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје – ДЕЛ 2 

2А 

423 – 

Материјали 

и ситен 

инвентар 

Набавка на 

стоки - 

тонери и 

кертриџи за 

печатари за 

потребите на 

јавните 

обвинителств

а во 

Република 

Северна 

Македонија 

31.3.2020 
17.966,00 

ден. 

17.373,00 

ден. 
593 ден. 96,69% 

3 

Друштво за 

инфраструктура и 

решенија за 

информатичка 

технологија 

ИНФОСОФТ 

СИСТЕМС ДОО 

Скопје – ДЕЛ 3 

2А 

423 – 

Материјали 

и ситен 

инвентар 

Набавка на 

стоки - 

тонери и 

кертриџи за 

печатари за 

потребите на 

јавните 

обвинителств

а во 

Република 

Северна 

Македонија 

31.3.2020 
49.402,00 

ден. 

49.402,00 

ден. 
0,00 ден. 100% 



4 

ДППУ ОФИС ПЛУС 

дооел увоз – извоз 

Скопје  - ДЕЛ 4 

2А 

423 – 

Материјали 

и ситен 

инвентар 

Набавка на 

стоки - 

тонери и 

кертриџи за 

печатари за 

потребите на 

јавните 

обвинителств

а во 

Република 

Северна 

Македонија 

31.3.2020 
213.515,00 

ден. 

213.515,00 

ден. 
0,00 ден. 100% 

5 

ДППТУ ТРИНИКС 

ДООЕЛ Скопје – ДЕЛ 

5 

2А 

423 – 

Материјали 

и ситен 

инвентар 

Набавка на 

стоки - 

тонери и 

кертриџи за 

печатари за 

потребите на 

јавните 

обвинителств

а во 

Република 

Северна 

Македонија 

31.3.2020 
115.522,00 

ден. 

115.522,00 

ден. 
0,00 ден. 100% 

6 

ДВНП 

АУТОМАКЕДОНИЈА 

АД Скопје 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги за 

поправање и 

одржување 

на  службени 

ПМВ на 

територијата 

на град 

Скопје 

31.3.2020 
1.200.000,00 

ден. 

335.743,00 

ден. 
864.257 ден. 27,98% 

7 
БАРБАКАН ДТУ 

ДООЕЛ Скопје 
20 

426 – 

Тековни 

расходи 

Набавка на 

услуги -  

ресторантски 

и кетеринг 

услуги 

31.3.2020 
150.000,00 

ден. 
0,00 ден. 150.000 ден. 0% 

8 

ТДТПГУЗ ЕЦОТИП 

Андреевски Илија и 

др. ДОО експорт-

импорт Скопје 

2А 

423 – 

Материјали 

и ситен 

инвентар 

Набавка на 

стоки -  

филтри за 

клима 

комори 

17.3.2020 
154.725,00 

ден. 

145.725,00 

ден. 
625.676 ден. 94,18% 



9 

ДТУТ АВИОТУРС 

ТРАВЕЛ СЕРВИС 

ДООЕЛ увоз  - извоз 

Скопје 

2А 

420 – 

Патни и 

дневни 

расходи 

Набавка на 

услуги – 

авиобилети 

за службени 

патувања 

17.3.2020 
300.000,00 

ден. 
0,00 ден. 300.000 ден. 0% 

10 

ДТУ ЕНЕРЏИ 

ДЕЛИВЕРИ 

СОЛУШНС ЕДС 

ДООЕЛ Скопје 

20 

421 – 

Комуналии, 

комуникац

ија и 

транспорт 

Набавка на 

стоки – 

електрична 

енергија 

07.2.2020 
4.000.000,00 

ден. 

1.773.884,00 

ден. 
2.226.116 

ден. 
44,35% 

11 

Друштво за монтажа и 

сервисирање на 

електронски 

производи и апарати 

МАК АЛАРМ 

СЕРВИС Љупчо 

ДООЕЛ увоз – извоз 

Скопје – ДЕЛ 1 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги - 

поправка,сер

висирање и 

одржување 

на системи 

во зградата 

на ЈОРСМ   

28.4.2020 
300.000,00 

ден. 
138.426 ден. 161.574 ден. 46,14% 

12 

ДПУТ ДОРМАМАК 

Блажо ДООЕЛ Скопје 

– ДЕЛ 2 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги - 

поправка,сер

висирање и 

одржување 

на системи 

во зградата 

на ЈОРСМ   

28.4.2020 350.000,00 170.911 ден. 
179.089,00 

ден. 
48,83% 



13 

ДПТУ СИГУРНОСТ – 

ДП ДООЕЛ Скопје – ДЕЛ 

3 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги - 

поправка,сер

висирање и 

одржување 

на системи 

во зградата 

на ЈОРСМ   

28.4.2020 
295.000,00 

ден. 
147.500 ден. 147.500 ден. 50% 

14 
ДТУ АВЦ ГРОУП ДОО 

Скопје – ДЕЛ 4 
20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги - 

поправка,сер

висирање и 

одржување 

на системи 

во зградата 

на ЈОРСМ   

14.5.2020 
200.000,00 

ден. 
66.670,00 

133.330,00 

ден. 
33,35% 

15 

Друштво за управување 

со имоти ФМС ДООЕЛ 

Скопје – ДЕЛ 5  

- водовод 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги - 

поправка,сер

висирање и 

одржување 

на системи 

во зградата 

на ЈОРСМ   

14.5.2020 
250.000,00 

ден. 
10.360,00 

239.640,00 

ден. 
4,14% 

16 

Друштво за управување 

со имоти ФМС ДООЕЛ 

Скопје – ДЕЛ 6 

- електрика 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги - 

поправка,сер

висирање и 

одржување 

на системи 

во зградата 

на ЈОРСМ   

14.5.2020 
250.000,00 

ден. 
0,00 

250.000,00 

ден. 
0,00% 



17 

Друштво за монтажа и 

сервис ДКЛ ЛИФТОВИ  

И ЕСКАЛАТОРИ 

ДООЕЛ Скопје   ДЕЛ 7 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги - 

поправка,сер

висирање и 

одржување 

на системи 

во зградата 

на ЈОРСМ   

14.5.2020 
400.000,00 

ден. 
172.436,00 

227.564,00 

ден. 
43,11% 

18 

ДПУТУ СТАРТЕР ФОН 

ДООЕЛ експорт-импорт 

Тетово ДЕЛ 8 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги - 

поправка,сер

висирање и 

одржување 

на системи 

во зградата 

на ЈОРСМ   

14.5.2020 
400.000,00 

ден. 
298.328,00 

101.672,00 

ден. 
74,58% 

19 

ДПТУ СЕМАКС-

ГЕНЕРАТОРИ  

ДОО увоз-извоз Скопје 

ДЕЛ 9 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги - 

поправка,сер

висирање и 

одржување 

на системи 

во зградата 

на ЈОРСМ   

14.5.2020 
400.000,00 

ден. 
64.782,00 

335.218,00 

ден. 
16,20% 

20 

Друштво за 

производство, промет и 

сервисирање КОНТАКТ 

2000 СЕРВИС ДООЕЛ 

Скопје ДЕЛ 10 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги - 

поправка,сер

висирање и 

одржување 

на системи 

во зградата 

на ЈОРСМ   

14.5.2020 
850.000,00 

ден. 
617.966,00 

232.034,00 

ден. 
72,70% 



21 

ДПТУ 

ЧОКОЛОГРАФИЈА 

ДООЕЛ Скопје 

2А 

423 – 

Материјали 

и ситен 

инвентар 

Набавка на 

стоки – 

печатени 

папки, 

печатени 

пликови, 

печатени 

табаци за 

уписници и 

печатени 

листови за 

статистички 

прегледи 

15.4.2020 
698.172,00 

ден. 
0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 

22 

Друштво за внатрешна 

и надворешна трговија 

ТОЗ – МК ДОО 

Скопје 

2А 

423 – 

Материјали 

и ситен 

инвентар 

Набавка на 

стоки – 

Канцелариск

и материјали 

08.4.2020 
1.601.619,00 

ден. 

1.566.065,00 

ден. 
35.554 ден. 97,78% 

23 

ДАУТИ КОМЕРЦ 

ДППУ увоз – извоз 

АД с. Бојане општина 

Сарај 

20 

426 – 

Тековни 

расходи 

Набавка на 

стоки – 

Пијалоци и 

засладувачи 

08.4.2020 
115.037,00 

ден. 
3.646,00 ден. 

111.391,00 

ден. 
3,17% 



24 

ДПТУ ЕУРО ФЛОР 

МАРКЕТИ ДООЕЛ 

Тетово 

2А 

423 – 

Материјали 

и ситен 

инвентар 

Набавка на 

стоки – 

Средства за 

одржување 

на хигиена 

31.3.2020 
317.958,00 

ден. 

104.251,00 

ден. 
213.707,00 

ден. 
32,79% 

25 

АД за поштенски 

сообраќај Пошта на 

Северна Македонија 

во државна 

сопственост 

20 

421- 

Комуналии, 

комуникац

ија и 

транспорт 

Набавка на 

услуги – 

поштенски 

услуги 

10.7.2020 
6.300.000,00 

ден. 

3.436.187,00 

ден. 
2.863.813,00 

ден. 
54,54% 

26 

Друштво за 

комуникациски услуги 

А1 МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ Скопје 

20 

421- 

Комуналии, 

комуникац

ија и 

транспорт 

Набавка на 

услуги – 

мобилна и 

фиксна 

телефонија, 

телевизија и 

интернет 

20.05.20 
9.000.000,00 

ден. 

3.936.081,00 

ден. 
5.063.919,00 

ден. 
43,73% 

27 

ДПСУ САГА МК 

ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

Набавка на 

услуги – 

одржување 

на хардвер и 

софтвер за 

електронско 

водење на 

предмети и 

за 

електронско 

снимање 

14.05.20 
5.994.000,00 

ден. 

5.984.569,00 

ден. 
9.431,00 ден. 99,85% 

28 

Друштво за 

компјутерски 

инженеринг 

ХАЛКИОН РАЗВОЕН 

ТИМ ДОО Скопје 

20 

424 – 

Поправки и 

тековно 

одржување 

јавна набавка 

на стоки- 

нови метални 

сефови за 

потребите на 

ЈОРСМ 

28.09.20 
380.000,00 

ден. 

263.700,00 

ден. 
116.300,00 

ден. 
69,39% 

 

 

  

 

 



Видно од прегледот, освен кај набавките кај кои е предвидена испорака на услугата на месечно ниво, а кои 

главно се однесуваат на услугите за одржување на системите вградени и поставени во објектот на Кеј Димитар Влахов 

бр. 23 Скопје во кој е сместено Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, Вишото јавно обвинителство 

Скопје и Основното јавно обвинителство Скопје, како и набавките за стоки и услуги за комуналии, комуникација и 

транспорт, особено набавката на електрична енергија и останати комунални услуги, телефонија, поштенски услуги и 

други услуги за комуникација, најголемиот дел од склучените Договори по спроведени јавни набавки се реализирани во 

целост. 

 

 Земајќи ја предвид и околноста дека заради пандемијата предизвикана од вирусот  КОВИД – 19 одреден број 

економски оператори со кои беа склучени Договори по спроведени јавни набавки не беа во можност за нивна 

материјална реализација делумно или во целост  и финансиската реализација на истите ја следеше динамиката на 

испорака на стоки и услуги од страна на економските оператори.  

  

Во однос на планираните јавни набавки за капитални вложувања, а согласно ”ТОЧКА 13” од Заклучокот од 

Триесет и третата седница на Владата, одржана на 2 април 2020 година, истите беа забранети во контекст на 

рационализација на постапките за јавни набавки поради последиците од епидемијата со Коронавирус -  COVID-19. 

Предвид наведеното вкупната маса одобрени наменски буџетски средства за капитални вложувања на расходната 

категорија 48, беа повлечени од буџетот на Јавното обвинителство на Република Северна Маккедонија, следствено на 

што не беа спроведени јавни набавки од оваа категорија. 
 

 Во однос на следењето на европските и светски трендови, потребно е да се истакне и фактот дека иако преку 

ИПА фондовите на јавното обвинителство како донација се доделува на трајно користење опрема и софтвери за следење 

на предмети, интероперабилност и за друга намена, по истекот на гарантниот рок во рамките на кој институциите кои ја 

вршат набавката не ја доставуваат сметководствената документација, невозможно е да се предвиди во рокот предвиден 

за достава на буџетското барање за следната година износот на средства потребен за одржување на опремата, односно 

нефинансиските вложувања/софтверите.  

 

 Искуствено, одржувањето на една софтверска апликација чини околу 6.000.000,00 ден. или околу 10.0000 ЕУР, 

што исто така предизвикува сериозни финансиски импликации кои навреме не можат да бидат предвидени. Ова и во 

фискалната 2020 година, годините што претходеа, а и во годините што следат претставува само еден од финансиските 

проблеми со кои се соочува Јавното обвинителство на Република Северна Македонија. 

 

  

 Како поткрепа на наведеното оди во прилог и фактот дека согласно чл. 101 од Законот за јавното обвинителство 

“Службен весник бр. 16/20” дека согласно овој член буџетот за буџетскиот корисник треба да изнесува 0,4% од буџетот 

за тековната година, додека и покрај буџетското барање кое беше доставено како конечно до Министерството за 

финансии и пред донесување на овој закон, а чиј износ се вклопува во законски утврдениот процент, одобрениот буџет за 

2021 година повторно изнесува околу половина од барањето, односно 0,229729%. 

  


