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ПолугодишенПолугодишенПолугодишенПолугодишен извештај за реализација на  извештај за реализација на  извештај за реализација на  извештај за реализација на Програмата за Програмата за Програмата за Програмата за 

остварување на социјалната заштита за 201остварување на социјалната заштита за 201остварување на социјалната заштита за 201остварување на социјалната заштита за 2017777 година година година година    

(за период 01.01.(за период 01.01.(за период 01.01.(за период 01.01.2012012012017777    ––––    33330000....06060606....2020202011117777))))    

 

Програмата за остварување на социјалната заштита за Програмата за остварување на социјалната заштита за Програмата за остварување на социјалната заштита за Програмата за остварување на социјалната заштита за 

2012012012017777 година година година година (Сл. весник 192/2016) е донесена согласно член 32 од 

Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 

2017 година (Сл весник 191/2016).     

Во точка IV. од Програмата се прикажани средствата за 

остварување на социјалната заштита по извори и програми, кои 

за периодот од 01.01.2017-30.06.2017 година се реализирани како 

во Прегледот: 

ПрогПрогПрогПрог

рамарамарамарама    

Извор (вид Извор (вид Извор (вид Извор (вид 

на сметка)на сметка)на сметка)на сметка)    

ОписОписОписОпис    Реализација за Реализација за Реализација за Реализација за 

период 01.01.2017период 01.01.2017период 01.01.2017период 01.01.2017----

30.06.20130.06.20130.06.20130.06.2017777    

40 603 (средства 

од основен 

буџет) 

Средства за функционирање 

на Центри за социјална 

работа и Завод за социјални 

дејности 

248.499.333,00 

 

40 631 (средства 

од основен 

буџет- 

приходи)  

Средства од приходи за 

функционирање на Центри 

за социјална работа и Завод 

за социјални дејности 

36.685,00 

 

40 787 

(самофинанс

ирачки 

активности) 

Средства од сопствени 

приходи за функционирање 

на Центри за социјална 

работа и Завод за социјални 

дејности 

5.054,00 

 

40 785 (средства 

од донација) 

Средства од донација за 

функционирање на Центри 

за социјална работа и Завод 

за социјални дејности 

0 

41 603 (средства 

од основен 

буџет) 

Средства за функционирање 

на Дневни центри и 

Прифатилишта за 

вониституционална 

социјална заштита 

46.343.680,00 

 



 

Министерство за труд и социјална политика 
 

41 785 (средства 

од донација) 

Средства од донација за 

функционирање на Дневни 

центри и Прифатилишта за 

вониституционална 

социјална заштита 

0 

41 787 

(самофинанс

ирачки 

активности) 

Средства од донација за 

функционирање на Дневни 

центри и Прифатилишта за 

вониституционална 

социјална заштита 

0 

42 603 (средства 

од основен 

буџет) 

Средства за функционирање 

на Установи за 

институционална социјална 

заштита 

112.223.730,00 

 

42 631 (средства 

од основен 

буџет- 

приходи)  

Средства од приходи за 

функционирање на Установи 

за институционална 

социјална заштита 

1.204.332,00 

 

42 787 

(самофинанс

ирачки 

активности) 

Средства од сопствени 

приходи за функционирање 

на Установи за 

институционална социјална 

заштита 

697.218,00 

 

42 785 (средства 

од донација) 

Средства од донација за 

функционирање на Установи 

за институционална 

социјална заштита 

98.128,00 

 

44 631(средства 

од основен 

буџет- 

приходи) 

Средства од приходи за 

Програма за условени 

парични трансфери 

960,00 

44 786 (средства 

од заем) 

Средства од заем од Светска 

банка за Програма за 

условени парични 

трансфери 

45.760.049,00 

 

4А 603 (средства 

од основен 

буџет) 

Средства за изградба, 

опремување и одржување на 

објекти за социјална 

заштита 

1.211.318,00 

 

50 603 (средства 

од основен 

Надоместоци за социјална 

заштита 

2.392.540.339,00 
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буџет) 

51 603 (средства 

од основен 

буџет) 

Надоместоци за цивилни 

инвалиди од војната 

36.122.426,00 

 

54 603 (средства 

од основен 

буџет) 

Надоместоци за заштита на 

бегалци и азиланти 

15.645.473,00 

 

54 785 (средства 

од донација) 

Средства од донации за  

заштита на бегалци и 

азиланти 

4.339.395,00 

  

 

 

Сектор за финансиски прашања 


