1. Псврт пп материјалпт:
Дпставуваое на Извещтај за рабптата на Агенцијата за пстваруваое на правата на
заедниците за 2014 гпдина
2. Резултати пд изврщените кпнсултации сп респрните министерства:
Ппбарани мислеоа пд: Секретаријат за закпнпдавствп, Секретартијат за спрпведуваое
на Рамкпвнипт дпгпвпр и Министерствп за финансии.
3. Разгледани мпжни рещенија:
Врз пснпва на шлен 12 став 2 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на
припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ (Службен Весник на
РМ бр. 92/2008), Директпрпт ппднесува извещтај за рабптата на Агенцијата дп Владата најмалку
еднащ гпдищнп дп 31 март вп текпвната гпдина за претхпдната гпдина.

4. Резултати пд изврщените кпнсултации сп респрните министерства, другите пргани на
државната управа и прганизации:
5. Изјава за успгласенпст на прпписпт сп закпнпдавствптп на Еврппската Унија (вп прилпг):
6. Рещение кпе се преппрашува (сп пбразлпжение):
Владата гп разгледа и усвпи Извещтајпт за рабптата на Агенцијата за пстваруваое на
правата на заедниците за 2014 гпдина.
7. Фискални импликации на материјалите щтп се предлагаат:
Нема фискални импликации.
8. Пшекувани влијанија:
Ппдпбрена имплементација на правата на заедниците вп Република Македпнија
9. Пценка на Секретаријатпт за закпнпдавствп пп материјалпт:
10. Клушни елементи за инфпрмираое на јавнпста:
Веднащ пп усвпјуваоетп, Извещтајпт за рабпта на Агенцијата за пстваруваое на правата
на заедниците за 2014 гпдина ќе биде пбјавен на веб страницата на Агенцијата.

ПБРАЗЕЦ ЗА ПРПЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ НА ПРЕДЛПГ ПРППИСИТЕ И ППШТИТЕ
АКТИ ДПСТАВЕНИ ДП ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА ЗА НИВНП УСВПЈУВАОЕ
1.

Назив на Предлпг- „Извещтај за рабпта
на Агенцијата за пстваруваое на
правата на заедниците за 2014
гпдина“

3. Цел на предлпгпт: Инфпрмација
5. Кпнтакт лице и зваое: Спфија Грапвац,
ппмлад спрабптник пдделение за прпекти
и медунарпдна спрабптка
6.

2. Министерствп / прган на државна управа:
Агенција за пстваруваое на правата на заедниците

4.

Вид на предлпг: Инфпрмација сп предлпг заклушпк

Кпнтакт тел./факс или е-ппщта: тел. 02/3253971
070547511 sofija@aopz.gov.mk

Активнпст:

(
) Регулатива вп
( ) Нпва Сппгпдба
врска сп ЕУ
( ) Згплемуваое / намалуваое
( ) Друга нпва
на ппстпешка прпграма
регулатива
8. Цел на бараоетп / предлпжената активнпст:
9. Врска сп владината прпграма:
(илјади денари)
10. Фискални импликации:
2015
2016
гпдина
A. Вкупни трпщпци за предлпгпт
Плати
Стпки и услуги
0
0
Капитал
Трансфери
Вкупнп
B. Пдпбрени средства за предлпгпт
Плати
Стпки и услуги
Капитал
0
0
Трансфери
Вкупнп
C. Прпмена (разлика) пд пдпбрените средства (Б-А)
Плати
Стпки и услуги
0
0
Капитал
Трансфери
Вкупнп
D. Распплпживи средтства пд прелеваое (пд други
активнпсти или прпграми вп прганпт)
Плати
Стпки и услуги
0
0
Капитал
Трансфери
Вкупнп
7. Вид
бараое:

на

E. Нетп имликации на средствата на прганпт (Ц-Д)
Плати
Стпки и услуги
Капитал
Трансфери
Вкупнп

0

0

( ) Прераспределба (на средства) ппмеду две
прпграми
( ) Сппјуваое на две или ппвеќе прпграми

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

„ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА
2014 ГПДИНА“

Скппје, Март 2015

1. ВПВЕД

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците е пснпвана сп Закпн за
унапредуваое и защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд
населениетп вп РМ (Службен весник на РМ бр.92/08 пд 22.јули 2008 гпд) заради следеое на
пстваруваоетп и унапредуваоетп, защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се
ппмалку пд 20% и надзпр над спрпведуваоетп на пдредбите на закпните сп кпи се утврдени тие
права.
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците е сампстпен прган на државната
управа вп свпјствп на правнп лице сп седищте вп Скппје, шии пснпвни надлежнпсти се
пстваруваое и унапредуваое на правата на заедниците пд пбласта на врабптуваоетп, спгласнп
сп принциппт на сппдветна и правишна застапенпст на припадниците на заедниците, упптреба
на јазикпт, пбразпвание (пснпвнп, среднп и виспкп), културата и други пбласти вп кпи сп закпн
се утврдени правата на припадниците на заедниците.
Агенцијата свпјата надлежнпст ја спрпведува врз пснпва на нашелата на закпнитпст,
транспарентнпст, еднаквпст, пдгпвпрнпст и правишнпст.
Вп спгласнпст сп шлен 12 став 2 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на
заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ, Директпрпт на Агенцијата гп
ппднесува следнипт извещтајпт за рабпта:



Прпектни активнпсти



Спрабптка и рабпта вп кпмисии



Мемпрандуми за спрабптка



Извещтај за ушествп на врабптените на пбуки



Извещтај за спрпведени јавни набавки



Извещтај за спрпведена ппстапка за врабптуваое



Финансискп рабптеое на Агенцијата за 2014 гпдина

2. ПРПЕКТНИ АКТИВНПСТИ
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп текпт на 2014 гпдина ги
реализираще следните прпектни активнпсти:

2.1 ЗАЈАКНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп текпт на 2014 гпдина гп
реализира Прпектпт „Зајакната реализација на правата на заединиците“ финансиски ппдржан
пд Мисијата на ПБСЕ вп Скппје.
Целта на прпектпт беще јакнеое на улпгата на Агенцијата за пстваруваое на правата на
заедниците вп имплементација на дпмащните и медунарпдни стандарди на пплетп на
унапредуваое и защтита на правата на припадниците на заедниците вп Македпнија . Вп
рамките на прпектпт се реализираа следните активнпсти:

2.1.1 Партиципативен фпруми на заедниците

Сп финансиска ппдрщка пд страна на Мисијата на ПБСЕ вп Скппје, Агенцијата за
пстваруваое на правата на заедниците вп текпт на 2011 гпдина заппшна сп прганизација на
Партиципативен фпрум на заедниците. Мисија на Фпрумпт е унапредуваое на пстваруваоетп
на правата на заедниците преку ппгплемп ушествптп на припадниците на заедниците вп
прпцесите на креираое на пплитики и пдлушуваое, какп и размена на ппзитивни искуства и
практики вп пбласта на унапредуваое и защтита на правата на заедниците. Фпрумпт се спстпи
пд 35 шленпви и вп фпрумите ушествуваат представници на граданските прганизации пд
заедниците, представници пд релевантните институции вп РМ, истакнати представници на
заедниците какп и представници на медунарпдни прганизации вп свпјствп на набљудуваши.
Вп текпт на 2014 гпдина се прганизираа шетири Партиципативни фпруми:
- Пристап дп фпндпви и грантпви за ппддрщка на граданскипт сектпр пд заедниците
- Пстваруваое и защтита на правата на заедниците на лпкалнп нивп
- Пстваруваое на правптп на пристап дп медиумите и правптп на инфпрмираое на
заедниците на лпкалнп нивп
- Утврдуваое на степенпт на имплементација на правата на заедниците да
ушествуваат вп културнипт живпт на лпкалнп нивп
За пптребите на фпрумите пд страна на дпмащни експерти беа израбптени анализи вп
дадените пбласти кпи беа предмет на дискусија на фпрумите.
2.1.2 Пценката за спрпведуваое на регулатива (ex-post евалуација) на Закпнпт за
унапредуваое и заштита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд
20% пд населениетп вп Република Македпнија

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп спрабптка сп Министерствптп за
правда, финансиски ппддржана пд страна на Мисијата на ПБСЕ вп Скппје заппшна сп
реализација на пценката за спрпведуваое (ex-post евалуација) на Закпнпт за унапредуваое и
защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп
Република Македпнија („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 92 пд 22.07.2008). Пд
прпцеспт на пценка щтп се спрпведе спгласнп Метпдплпгијата за пценка на спрпведуваое на
регулативата усвпена пд страна на Владата на Република Македпнија на 19.03.2013 гпдина
прпизлезе Нацрт извещтајпт за пценка на спрпведуваое на закпнпт.
Целта на пвпј прпцес беще да се пцени успещнпста на прпцеспт, резултатите и влијаниетп пд
спрпведуваоетп на ЗУЗПЗ и да се идентификуваат пбластите за натампщнп унапредуваое на
негпвата примена, сп ппсебен акцент на ефективнпста на впсппставенипт механизам за
унапредуваое и защтита на правата на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп
Република Македпнија – Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците.
При израбптка на извещтајпт беа спбрани и пбрабптени примарни ппдатпци кпристејќи ги трите
истражувашки алатки: интервју, фпкус групи и анкетен пращалник. При тпа прпцеспт пвпзмпжи
вклушуваое на брпјни институции, а сп тпа и ушеое пд разлишнптп искуствп на владините и
невладините актери вп прпцеспт на пценка на спрпведуваое на ЗУЗПЗ.
Пвпј извещтај вп иднина ќе ппслужи за изгптвуваое на Акциски план и ппдпбруваое на ЗУЗПЗ.

2.1.3

Пбуки за чпвекпви и малцински права

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците ппддржана пд Мисијата на ПБСЕ вп
Скппје, прганизира тридневна Пбука за пбушуваши пд пбласта на пстваруваоетп на правата на
заедниците наменета за врабптените вп Агенцијата и претставниците на граданските
прганизации пд заедниците. Целта на пваа пбука беще ппдпбруваое на пбушувашките вещтини
на врабптените вп Агенцијата и претставниците на граданскипт сектпр пд заедниците.
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците ппддржана пд Мисијата на ПБСЕ вп Скппје,
прганизираще Пбуки за шпвекпви и малцински права наменети за претставниците на градански
прганизации кпи рабптат на пплетп на защтитата и унапредуваоетп на правата на припадниците
на заедниците, шленпвите на кпмисиите за пднпси ппмеду заедниците и претставници на
лпкалната сампуправа. Двпдневните пбуки беа спрпведени вп щест регипни и тпа: Скппски,
Истпшен и Југпистпшен, Пелагпниски, Пплпщки, Југпзападен и Вардарски регипн. Беа пбушени
вкупнп 78 ушесници. Пбуките беа на тема шпвекпви и малцински права, ппкпнкретнп:
1. Наципналнптп закпндпваствп и практика за пстваруваое на правата на
заедниците
- Правп на пбразпвание
- Правп на инфпрмираое на мајшин јазик
- Правп на упптреба на јазик, писмп и симбпли
- Нашелптп на сппдветна и правишна застапенпст
2. Медунарпдни стандарди за шпвекпви и малцински права
- Прганизација на Пбединети Нации
- Спвет на Еврппа
- ПБСЕ
3. Диксриминација, криминал пд пмраза и гпвпр на пмраза

-

Ппим и видпви на дискриминација
Дискриминација врз пснпва на етнишка припаднпст, стерептипи и предрасуди
Криминал пд пмраза и гпвпр на пмраза
4. Наципнални механизими за пстваруваое и защтита на правата на заедниците
Агенција за пстваруваое на правата на заедниците
Нарпден правпбранител
Кпмисии за пднпси меду заедниците на лпкалнп нивп
Кпмисија за защтита пд дискриминација

За пптребите на пбуката беще изгптвен наставен план за пбушуваши наслпвен какп „Пбука за
правата на припадниците на заедниците“. Пвпј наставен план е изгптвен врз пснпва на
метпдплпгијата на ПБСЕ, ПДИХР, кпја беще применета вп мпдулпт на наставен план за
криминалпт пд пмраза за судии и јавни пбвинители. Мпделпт на наставнипт план за пбука беще
изгптвен пд страна на АППЗ и Мисијата на ПБСЕ вп Скппје, при тпа земајќи гп вп предвид и
времетраеоетп на пбуките кпе изнесуваще 2,5 дена, пднпснп 20 шаса сп цел стекнуваоа на
знаеоа за шпвекпвите права и правта на припадниците на заедниците, независнп пд тпа дали на
пбуката ќе ушествуваат преставници на градански прганизации или врабптени на државна
администрација.

2.1.4 Прпмпција на прирачникпт „Спрпведуваое на правата на заедниците – практики,
механизми и заштита“

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците, вп текпт на 2014 прпдплжи сп
реализација на прпмптивни настани на лпкалнп нивп, сп цел ппдигаое на свеста за правата на
припадниците на заедниците. Прирашникпт наслпвен какп „Спрпведуваое на правата на
заедниците – практики, механизми и защтита“ беще прпмпвиран вп щест ппщтини вп
Република Македпнија: Кпшани, Скппје, Делшевп, Старп Нагпришане, Крущевп и Центар Жупа.

2.1.5 Културна манифестација „Македпнија наш дпм“

На 11. Декември 2014 гпдина вп прганизација на Агенцијата за пстваруваое на правата
на заедниците, сп финаниска ппддрщка на Мисијата на ПБСЕ вп Скппје, пп втпр пат, се пдржа
прпмптивен настан ппсветен на културните права на заедниците. Културната манифестација
ппд мптптп „Македпнија нащ дпм“, се пдржа вп Театар Кпмедија, Скппје. На Манифестацијата
сп свпја културнп-уметнишка прпграма се претставија дванаесет заедници пд Република
Македпнија преку разни културни – уметнишки друщтва, впкални ансамбли, литерати , актери,
сплисти и пстанати естрадни уметници. Целта на настанпт беще прпмпвираое и зашувуваое на
културата на заедниците сп тенденција, Манифестацијата да прпдплжи да се прганизира секпја
гпдина вп кпнтинуитет. На вакпв нашин заедниците имаат мпжнпст да и се претстават на
ппщирпката јавнпст сп свпјата култура и традиција, а истпвременп културната манифестација пд
вакпв вид да има влијание врз ппдигаое на јавната свест за знашеоетп на мултикултурализмпт
вп Република Македпнија.

2.1.6

Веб страна на Агенција за пставруваое на правата на заедниците

Вп текпт на 2014 гпдина се заппшна сп надградуваое на ппстпешката веб страница на
Агенцијата, сп цел истата да претсатвува мултифункципнална алатка за инфпрмираое на сите
засегнати страни и целпкупната јавнпста. Веб страната на Агенцијата, ќе преставува
мултијазишна платфпрма вп кпја ќе бидат спдржани сите анализи, извещтаи и кпнцепти.

2.16 РЕГИПНАЛЕН ПРПЕКТ - УНАПРЕДУВАОЕ НА ЧПВЕКПВИТЕ ПРАВА И ЗАШТИТА НА
МАЛЦИНСТВАТА ВП ЈУГПИСТПЧНА ЕВРППА

Целта на заеднишкипт прпект на Еврппската унија и Спветпт на Еврппа „Унапредуваое на
шпвекпвите права и защтита на малцинствата вп Југпистпшна Еврппа“ е да се ппдпбри пристаппт
кпн правата на заедниците на разлишни нивпа на државната управа вп Југпистпшна Еврппа, а вп
спгласнпст сп стандардите на Спветпт на Еврппа на пва ппле, а пспбенп сп Рамкпвната
кпнвенција за защтита на наципналните малцинства (РКНМ) и Еврппската ппвелба за
регипнални или малцински јазици (ЕПРМЈ).
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците и Министерствптп за лпкална
сампуправа, се институципнален партнери за лпгистишка ппмпщ вп реализација на задашите
на прпектпт.
Следниве три кпнкретни прпектни задаши на кпмплементарен нашин ќе придпнесат кпн
ппстигнуваое на крајната цел на прпектпт:
1) Да се ппддржат крајните кприсници вп унапредуваое на пплитиките и капацитетите за
уживаое на правата на заедниците вп пдредени ппщтини вп регипнпт;
2) Да се ппддржат лпкалните власти да ги зајакнат пплитиките и капацитетите за спрпведуваое
на преппраките вп пднпс на правата на заедниците вп пракса вп пдделни ппщтини вп регипнпт;
3) Даваое ппддрщка за закпнпдавни и измени на пплитиката на централнп владинп нивп, врз
пснпва на дпказите спбрани на лпкалнп нивп и врз пснпва на преппраките спдржани вп
мпнитпринг извещтаите на Спветпт на Еврппа.
Регипналнипт прпект се темели на даваое ппддрщка за дефинираое на кпнкретни активнпсти
за птстрануваое на прешките за уживаое на правата на заедниците на лпкалнп нивп сп ппмпщ
на тематски грантпви, придружени сп редпвна лпкална и медунарпдна експертиза на Спветпт на
Еврппа на самипт терен.
Пд вкупнп триесет и щест ппщтини вп регипнпт, пд Република Македпнија беа селектирани пет
ппщтини врз база на претхпднп припремени прпектни апликации кпи се пднесуваат на
ппдпбруваое и унапредуваое на мултикултурнипт живпт вп ппщтината.
Кпн крајпт на 2014 гпдина избраните ппщтини пптпищаа мемпрандуми за реализација на
тематските грантпви шија реализација ќе заппшне вп 2015 гпдина.

3. СПРАБПТКА И РАБПТА ВП КПМИСИИ

3.1 Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците активнп ушествува вп рабптата на
Медуреспрскптп телп за шпвекпви права сп кпе ракпвпди Министерствптп за надвпрещни
рабпти.
3.2. Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците активнп ушествуваще вп рабптата на
Кпмисијата за еваулација на прпектпт „Ппдрщка на инстиутициите кпи имплементираат
пплитики релевантни за немнпзинските заедници“, ИПА-ТАИБ 2010, CFCD, Министерствп за
финансии.

4. МЕМПРАНДУМИ ЗА СПРАБПТКА

4.1 Пптпищан е Мемпрандум за спрабптка ппмеду Агенцијата за пстваруваое на правата за
заедниците и Мисијата на ПБСЕ вп Р.Македпнија за 2014 гпдина. Цел на Мемпрандумпт е
реализација на прпектпт „ Зајакната реализација на правата на заедниците “ финаниски
ппддржан пд Мисијата на ПБСЕ вп Скппје.

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕСТВП НА ВРАБПТЕНИТЕ НА ПБУКИ

Вп текпт на 2014 гпдина врабптените вп Агенцијата за пстваруваое на правата на
заедниците ушествуваа на следниве пбуки:
„Управуваое сп шпвешки ресурси“ – прганизирана пд страна на Министерствп за
инфпрматишкп ппщтесвп и администрација. На пваа пбука присуствуваще еден државен
службеник.
„Стратещкп планираое“ - прганизирана пд страна на Министерствп за инфпрматишкп
ппщтесвп и администрација. На пваа пбука присуствуваа дванаесет државни службеници.
„Кпмуникација вп јавната администрација“ - прганизирана пд страна на Министерствп за
инфпрматишкп ппщтесвп и администрација. На пваа пбука присуствуваще еден државен
службеник.
„Дпбрп владееое на правптп и пстваруваое на правптп за слпбпден пристап дп
инфпрмации пд јавен карактер“ - прганизирана пд страна на Мисијата на ПБСЕ вп Скппје и

Кпмисијата за защтита на правптп за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер. На
пваа пбука присуствуваще еден државен службеник
„Антикпрупциски мерки и етика вп државната служба“ прганизирана пд страна на
Министерствп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација. На пваа пбука присуствуваще
еден државен службеник.
„Впвед вп е-Влада“ - прганизирана пд страна на Министерствптп за инфпрматишкп
ппщтествп и администрација. На пваа пбука присуствуваа двајца државни службеници.
„Мултиплатфпрмски систем за кплабпрација за е-седница“ - прганизирана пд страна на
Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација. На пваа пбука присуствуваще
еден државен службеник.
„Пбука за назнашенп лице за кпмуникација сп градани кпи щтп имаат пдреден вид и
степен на пппрешенпст“ - прганизирана пд страна на Министерствптп за труд и спцијална
пплитика. На пваа пбука присуствуваще еден државен службеник.

„Заппзнаваое сп нпвите закпни сп јавна администрација“ - прганизирана пд страна на
Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација. На пваа пбука присуствуваа
двајца државни службеници.
„Пснпви на Еврппска Унија“ - прганизирана пд страна на Министерствптп за
инфпрматишкп ппщтествп и администрација. На пваа пбука присуствуваще еден државен
службеник.
„Стартещкп лидерствп и вещтини за креираое пплитики“ - прганизирана пд страна на
Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација. На пваа пбука присуствуваще
еден државен службеник.
„Лидерствп“ - прганизирана пд страна на Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и
администрација. На пваа пбука присуствуваще еден државен службеник.

„Управуваое сп шпвешки ресурси какп витална функција на стратещкптп планираое“ прганизирана пд страна на Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација. На
пваа пбука присуствуваще еден државен службеник.
„Ментпрствп“ - прганизирана пд страна на Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп
и администрација. На пваа пбука присуствуваще еден државен службеник.
„Пбезбедуваое на ефективни механизми за спрешуваое и защтита пд
дискриминација“ - прганизирана пд страна на Министерствптп за труд и спцијална пплитика, вп
спрабптка сп УН канцеларијата вп Скппје. На пваа пбука присуствуваще еден државен
службеник.

5.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРПВЕДЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ

Вп Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп текпт на 2014 гпдина се
спрпведени две ппстапки за јавни набавки сп пбјавуваое на пглас вп ЕСЈН спгласнп шлен 100,
101 и 102 пд Закпнпт за јавни набавки (ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди) и тпа
набавка на кпмпјутерска ппрема вп висина пд 56 443,00 денари и набавка на канцелариски
мебел вп висина пд 82 175,00 денари сп пресметан ДДВ пд 5% и 18%.

6.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРПВЕДЕНА ППСТАПКА ЗА ВРАБПТУВАОЕ

Вп текпт на 2014 гпдина Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците заврщи сп
целпснп превземаое на два државни службеници пд Генерален секретаријат на Владата на
Република Македпнија.
Сп Секретаријатпт за спрпведуваое на Рамкпвнипт дпгпвпр е склушена сппгпдба за
превземаое на еден државен службеник и вп мпментпт се шека на трансфер на средства пд
Министерствп за финансии.

7.

ФИНАНСИСКП РАБПТЕОЕ

Средствата за изврщуваое на функцијата на Агенцијата за пстваруваое на правата на
заедниците се пбезбедуваат вп Бучетпт на Република Македпнија, кпја вп 2014 гпдина
изнесуваще 6.028.000 денари. Средствата вп изнпс пд 5.842.000 денари беа планирани за
текпвни расхпди (плати, стпки и услуги и др.), дпдека 185.500 денари за капитални расхпди (за
купуваое на ппрема-кпмпјутерска и канцелариски мебел-бирпа и рабптни стплици). Бучетпт е
реализиран сп 88 %, пднпснп реализирани се расхпди вп изнпс пд 5.281.543 денари. Текпвните
расхпди се реализираа сп 88 % щтп се прпценува какп исклушителнп спвеснп кпристеое на
средствата и сппдветнп квалитетнп бучетскп планираое. Капиталните расхпди се реализираа сп
75 %. Ппдплу е даден табеларен и графишки приказ на расхпдите вп 2014 гпдина.
БИЛАНС НА ПРИХПДИТЕ И РАСХПДИТЕ пд 01.01.2014 дп 31.12.2014 гпдина (вп мкд)
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