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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Причини за ребаланс на 
Буџетот, како што посочи 
Славески, се зголемената 
реализација кај речиси сите 
видови даночни приходи, 
обезбедување дополнителни 
средства за завршување на 
значајни капитални проекти, 
усогласување на буџетските 
апропријации со извршениот 
откуп на долгот во првата 
половина од годината, како и 
зајакнување на 
административниот капацитет 
во согласност со Националната 
програма за усвојување на 
правото на ЕУ. 

Конечно, во "пет до дванаесет" Вла-
дата го усвои ребалансот на Буџетот 
за 2007 година. Со измените и до-

полнувања на Буџетот одлучено е да се 
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ПАРИТЕ ОД ДАНОЧНИТЕ ПАРИТЕ ОД ДАНОЧНИТЕ 
ПРИХОДИ ПРИСТИГНАА ВОПРИХОДИ ПРИСТИГНАА ВО

"5 ДО 12""5 ДО 12"зголемат расходите за 117.713 милиони 
денари. Со оваа проекција дефицитот на 
Буџетот изнесува 3,4 милиони денари, од-
носно останува во рамките на пла нира-
ните 1 отсто од БДП.

"Ревидираните проекции на приходите 
и на расходите не предизвикуваат по мес-
тувања кај дефицитот на централниот Бу-
џет, односно се задржуваат планираните 
0,7 проценти од БДП за 2007 година, кој 
изнесува 2,487 милиони денари", изјави 
министерот за финансии Трајко Славески. 

Причини за ребаланс на Буџетот, како 
што посочи Славески, се зголемената реали-
за ција кај речиси сите видови даночни при-
ходи, обезбедување дополнителни сред-
ства за завршување на значајни капи та-
лни проекти, усогласување на буџетските 
апропријации со извршениот откуп на 
долгот во првата половина од годината, 
како и зајакнување на административниот 
капацитет во согласност со Националната 
програма за усвојување на правото на ЕУ. 

"Сега за распределба имаме 4,8 милијарди 
денари или околу 80 милиони евра по-
веќе од централниот Буџет. Капиталните 
расходи се зголемуваат за околу 16 отсто, а 
тоа се должи на потребата од фи нан си ра ње 
на следните активности: промоцијата на 
инвестиционите можности во земјата ќе 

се финансира, за почнатите капитални про-
екти на технолошко-индустриските раз вој-
ни зони во Скопје, Штип и во Тетово со 441 
милион денари, а за останатите ак тив нос-
ти за привлекување странски ди ректни 
инвестиции предвидени се 200 милиони 
денари", рече Славески.

Во согласност со ребалансот, вкупните 
расходи се планирани на 82,4 милиони де-
нари или за околу 4,7 милиони денари 
повеќе во однос на иницијалниот Буџет. 
Славески истакна дека проектираната стап-
ка на раст на БДП останува на ниво од 
проектираните 6 отсто.

За компјутеризација на училиштата ќе 
се одделат 240 милиони денари, 50 ми ли-
они се планирани за изградба на учи лишни 
спортски сали, околу 200 милиони денари 
се предвидени за новиот државен уни вер-
зитет "Гоце Делчев" во Штип, а допол ни-
телни 137 милиони ќе бидат наменети за 
зголемување на студентскиот стандард.

За изградба на спортски сали се од де-
луваат 150 милиони денари, за изградба 

на салата "Борис Трајковски" се наменети 
плус 160 милиони, покрај веќе опре де ле-
ните почетни 180 милиони денари, а за 
изградба на северната трибина на Град-
скиот стадион се обезбедуваат 150 ми ли-
они денари. Со ребалансот, парите во вид 
на субвенции за пченицата се зголемуваат 
за 50 отсто, односно за 55 милиони де на-
ри, за Агро берзата и за набавка на ла дил-
ници се проектирани 133 милиони де на-
ри, за воспоставување на платежната ИПАРД 
агенција 33 милиони денари, инвес ти ции-
те во хидросистемите се зголемуваат за 
око  лу 120 милиони денари, додека за над-
минување на проблемите со водосто пан-
ските претпријатија се обезбедени 93 ми-
лиони денари. Средства се најдоа и за 
купување дипломатско-конзуларни прет-
став ништва, и тоа 300 милиони денари, а 
за просторно сместување на државните 
органи, односно за доадаптирање на по-
ранешната зграда на НИП "Нова Маке до-
нија" 150 милиони денари. Средствата за 
стоки и за услуги се зголемуваат за да се 
намират заостанатите обврски во делот 
на комуналните и договорните услуги во 
судството за 95 милиони денари, во ви-
сокото образование за 80 милиони де-
нари и кај институциите од областа на кул-
турата за 93 милиони денари.


