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Вовед 

Проектот „Заедно во борба против корупција” го спроведуваат СКУП, како носител, и Институтот за 
човекови права (ИЧП) и Медиум, како партнери, со цел подобрување на капацитетите на граѓанскиот 
сектор за остварување на   улогата на “watchdogs“или контролор на работата на државните органи, со 
цел законито и транспарентно извршување на функцијата и  спречување на ризиците од корупција и 
злоупотреба на службената должност.  Проектот се наоѓа во втора година од имплементација.

ИЧП врши мониторинг на работата на Државното правобранителство на РСМ (ДПРСМ) преку следење 
на  судските и управните постапки во кои Државното правобранителство се јавува како странка во 
постапката. Согласно со законската регулатива,1 Државното правобранителство е  орган кој презема 
мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на државата.

Водејќи се од начелата на транспарентност, интегритет и одговорност, Државното правобранителство 
има обврска да ги почитува истите и да ги имплементира во своето функционирање. Имајќи го 
предвид фактот дека работата на Државното правобранителство не е медиумски експонирана, а сепак 
е круцијална, мониторингот што го спроведува ИЧП ќе има за цел да ја доближи оваа институција до 
граѓаните, но и да ги детектира слабостите во работењето, кои потоа ќе претставуваат основа за 
изготвување на предлог-мерки за подобрување на работата на Државното правобранителство. 

Вториов мониторинг извештај е изготвен со прибирање  информации  и тоа:

Анализа на сите документи објавени на веб страницата на ДПРСМ;

Поднесување барања за слободен пристап до информации од јавен карактер;

Директно следење на судските рочишта во кои ДПРСМ се јавува како странка или застапник по 
закон на државните органи;

Следење информации објавени во медиумите кои се релевантни за работењето на Државното 
правобранителство и

Преку спроведување на интервјуа со засегнатите страни.

Предмет на анализа на Вториов мониторинг извештај е постапувањето на Државното право-
бранителство во однос на заштитата на имотните права и интереси на РСМ, особено во постапките 
за отуѓување градежно замјиште во кои овој орган дава мислење (позитивно/негативно) како и 
во постапките за отуѓување државен имоти  експропријација и денационализација. Понатаму, ќе 
се анализираат судските постапки, а особен фокус ќе биде ставен на прашањето дали се користат 
вонсудските спогодби, односно кои се причините за нивно некористење.

1__Закон за Државното правобранителство (Сл.весник на РМ бр.87/07, Одлука на Уставен суд (Сл.весник на РМ 
бр.167/2010). Функцијата на Државното правобранителство ја врши државниот правобранител на РСМ и државните 
правобранители за подрачјето на судовите каде што се врши државно-правобранителската функција.
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Транспарентност и отчетност во работењето на
Државното правобранителство на РСМ

Веб страницата на Државното правобранителство:

Државното правобранителство (од пред неколку месеци) има нова веб страница. Веб страницата на 
Државното правобранителство содржи податоци за организационата структура на органот, правната 
рамка, годишните извештаи, стратешките планови и слично. Во однос на претходната, потребно е да 
истакнеме дека новата веб страница содржи повеќе податоци кои се распределени на попрегледен 
начин.

Во однос на годишните планови, може да се забележи дека последниот објавен годишен извештај  е 
Годишниот извештај за 2017 година. Според добиените сознанија од Државното правобранителство, 
годишниот извештај за 2018 е во постапка на изработка и откако ќе биде формално одобрен од 
Владата на РСМ, ќе биде објавен на веб страницата на Државното правобранителство.

Соопштенија за јавноста:
Соопштенијата за јавноста главно се однесуваат на: известувања за одржани состаноци, присуства 
на настани и средби на Државниот правобранител со претставници на институции во РСМ, со 
претставници на дипломатскиот кор, како и одржани конференции поврзани со работата на овој 
орган.

Информациите кои се од значење за тековното работење и кои би ги интересирале граѓаните или 
медиумите не се објавуваат во форма на соопштенија. Ова беше нотирано и во Првиот мониторинг 
извештај, па оттаму истата ситуација е повторно детектирана.

Во делот од веб страницата кој се однесува на комуникација со јавноста единствено можат да се 
најдат информации во врска со поднесување барање за слободен пристап до информации од јавен 
карактер; закони и одлуки; огласи за вработување и слично.

Изјави за медиуми:
И во Вториов мониторинг извештај се забележува отсуство во проактивната улога на Државното 
правобранителство во смисла на давање соопштенија за медиуми, особено во предмети кои се 
однесуваат на отуѓување државно неизградено земјиште. 

Во однос на постапувањето по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер, 
потребно е да се истакне дека Државното правобранителство се придржува до законскиот рок од 30 
дена за одговор. Во таа конотација, пoтребно е да се истакне дека ИЧП, за потребите на изработка 
на овој мониторинг извештај, доби одговори од Државните правобранителства на РСМ и тоа за 
подрачјата: Скопје; Штип; Куманово; Кавадарци; Струмица; Охрид; Струга; Гостивар; Битола; Тетово, 
Кочани и Кичево.
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Ефективност на работата 
на Државното правобранителство

Државниот правобранител и државните правобранители ги штитат имотните права и интереси на 
РСМакедонија и на државните органи основани со закон, пред судовите и другите органи во земјава 
и во странство.

Согласно со добиените информации од Основниот граѓански суд Скопје, за период од 1.12.2018 
година до 30.4.2019 година, евидентирани се вкупно 1008 предмети во кои како застапник по закон 
се јавува ДПРСМ и тоа:

Оддели Сè уште во работа Вкупно

Имотни, семејни и спорови од мала 
вредност

31 предмет 48 предмети

Трговски спорови, стечај и ликвидација 13 предмети 39 предмети

Работни спорови 598 предмети 921 предмет

Главните проблеми со кои и понатаму се соочува Државното правобранителство на РСМ се 
однесуваат на функционирањето на органот од аспект на намалени човечки ресурси, како и  кратките 
рокови за постапување, а во насока на некоординираност на државните органи кои ги застапува 
пред надлежните судови, односно ненавремено доставување на потребната документација на 
начин на кој ДП е оневозможено да ги штити правата и интересите на државните органи што ги 
застапува. Понатаму, како пречка се наведува комплексната законска постапка во изготвувањето  и 
одобрувањето на правните акти на ДП во одредени постапки во кои законските рокови за постапување 
се кратки. Ова особено се однесува во оние случаи кога ДП треба да побара согласност од државен 
орган за преземање дејствија за поведување постапка, повлекување тужба, откажување од тужбено 
барање или предлог за извршување, признавање на барањето на спротивната странка, склучување 
порамнување, како и во други случаи утврдени со Законот за Државно правобранителство.

Во однос на потребата од електронско регулирање и следење на предметите во ДПРСМ, констатираме 
дека има нужна потреба од воведување електронски систем сличен на АКМИС кој  функционира 
во судовите од сите степени во РСМ. На овој начин би постоела детална статистика, ќе може да се 
направи прегледен и брз увид во предметите, лесно ќе се знае до која фаза во решавање се, а исто 
така би се евидентирале и сите дејствија кои се преземаат од  државните правобранители во судските 
постапки и во управната постапка.

Законот за Државно правобранителство, во член 6 ст.2, предвидува дека: „Државниот правобранител 
може да овласти и лице вработено во орган на државната управа, со положен правосуден испит, 
кој работи на правни работи, да го застапува пред судовите и пред други органи, во имотно-
правните спорови”. Според добиените информации од ДПРСМ за подрачјето на Скопје, со нивно 
овластување, самостојно се застапуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за 
одбрана, КПД Идризово и Царинската управа. ДПРСМ ги следи постапките, бидејќи сите акти од 
судот до наведените органи се проследуваат преку ДПРСМ. Сепак, со подетално анализирање на 
практиката, може да се заклучи дека Државното правобранителство смета дека за исходот на овие 
постапки единствено одговорни се јавните органи кои се застапуваат самостојно.  
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Согласно со доставените податоци од ДПРСМ за подрачјето на Скопје, најголемиот број  предмети кои 
се иницирани пред Основниот граѓански суд Скопје, за периодот од1.12.2018 година до 30.04.2019 
година се однесуваат на работни спорови, а во поглед на основот, најбројни се оние предмети кои се 
однесуваат на надоместоци од работен однос, додатоци на плата, но има и заведени  предмети кои се 
однесуваат на утврдување степен на кариера и поништување на решение за отказ на работен однос. 

Најголем број предмети се иницирани  против МВР на РСМ и тоа 704, потоа 72 против ЈО-Основно 
јавно обвинителство, 65 против КПД Идризово, 60 против Министерство за земјоделство, 48 против 
Министерство за одбрана, 35 против КПУ Затвор Скопје, 19 против ОЈО за организиран криминал,10 
против Основен суд Куманово и слично.

Имајќи ги предвид податоците доставени од ДПРСМ за подрачјето на Скопје, евидентно е дека 
најголемиот број  работни спорови се однесуваат на МВР на РСМ за надоместоци од работен однос и 
додатоци на плата, па од таа причина, за овие предмети може да се размисли за употреба на институтот 
вонсудска спогодба, односно,  оние предмети во кои постојат евидентни докази кои во евентуална 
судска постапка би го поткрепиле тужбеното барање на тужителот, да се решат со спогодба меѓу 
надлежниот државен орган и физичкото лице вработено во тој орган. На овој начин значително би 
се намалиле трошоците кои се исплаќаат од Буџетот на РСМ за застапување на полномошниците на 
странките, но  и трошоците кои по основ на судски такси и вештачења се исплаќаат на странките кои 
успеале во спорот.

Според добиените податоци од другите државни правобранитества, за период од 1.12.2018 до 
30.4.2019 година, се водат следниве работни спорови против државни органи и тоа:

>  ДПРСМ за подрачјето на Штип -  2 предмети против МЗШВ; 3 предмети против АС Штип; 1 
предмет против ОС Кочани; 11 предмети против ЈО на РСМ; 26 предмети против КПД Штип; 271 
предмет против МВР на РСМ;  130 предмети против Министерство за одбрана – сите предмети се 
поради неисплатени надоместоци од работен однос и 2 предмети против Казнено-поправен дом за 
неплатени придонеси и надоместоци за пензиско и инвалидско осигурување;

>  ДПРСМ за подрачјето на Куманово –  9 предмети против ОЈО Куманово; 21 предмет против 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; 1 предмет против Затвор Куманово; 
21 предмет против МВР на РСМ; 4 предмети против Министерство за одбрана и по 1 предмет 
против Основен граѓански суд Скопје, Царинска управа и Државен пазарен инспекторат;

>  ДПРСМ за подрачјето на Кавадарци –  4 предмети против МВР на РСМ; 2 предмети против Основен 
суд Кавадарци; 5 предмети против ОЈО Кавадарци  - сите се однесуваат на додатоци на плати;

>  ДПРСМ за подрачјето на Струмица – 2 предмети против МВР на РСМ за исплата на бонус и за 
поништување на решение,  4 предмети за исплата на надоместоци од работен однос и 2 предмети 
против ОЈО Струмица за исплата на додатоци;

>  ДПРСМ за подрачјето на Охрид – 7 предмети против МВР на РСМ за надоместоци од работен 
однос; 1 предмет против Министерство за економија за додатоци од плата; 3 предмети против 
Основен суд Струга и 3 предмети против Основен суд Охрид за надоместоци од работен однос;

>  ДПРСМ за подрачјето на Струга – 2 предмети против МВР на РСМ за надоместоци од работен 
однос и 5 предмети против ОЈО Струга;

>  ДПРСМ за подрачјето на Гостивар – 8 предмети против Основен суд Тетово и 2 предмети против 
Основен суд Кичево;

>  ДПРСМ за подрачјето на Битола – 15 предмети против МВР на РСМ; 24 предмети против КПУ 
Затвор Битола и 5 предмети против Апелационен суд Битола; 4 предмети против Вишо јавно 
обвинителство Битола; 3 предмети против ОЈО Битола; 1 предмет против ОЈО Ресен и 3 предмети 
против Основен суд Прилеп, сите  за надоместоци од работен однос; 
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>  ДПРСМ за подрачјето на Тетово – 3 предмети против МВР на РСМ; 3 предмети против КПУ 
Затвор Тетово; 1 предмет против Основен суд Тетово и 1 предмет против МЗШВ на РСМ, сите за 
надоместоци од работен однос и

>  ДПРСМ за подрачјето на Кочани  –   нема доставено информации.

>  ДПРСМ за подррачјето на Кичево – 2 предмети против МЗШВ; 7 предмети против Министерство 
за одбрана; 5 предмети против МВР на РСМ; 5 предмети против Основен суд Кичево и 2 предмети 
против ОЈО Кичево.

Мониторинг на судски постапки во кои Државното 
правобранителство на РСМ се јавува како застапник 
по закон на државен орган

Во периодот јануари-мај 2019 година Институтот за човекови права следеше вкупно 30 предмети 
пред Основниот граѓански суд Скопје во кои како застапник, по закон, се јавува Државното 
правобранителство. Имено, беа мониторирани предмети по различни основи и тоа: 1 предмет во 
кривична постапка; 3 предмети кои се однесуваат на стечајни постапки; 1 стопански предмет; 2 
предмети од мала вредност; 6 предмети кои се однесуваат на имотни спорови и 18 работни спорови 
од кои најголемиот дел се однесуваат на надоместоци од работен однос.  Следени беа и предметите 
во кои се утврдува степен на кариера, како и предмети кои се однесуваат на поништување на решение 
за отказ на работен однос. 

Соработка на органите на државната управа 
со Државното правобранителство

Соработката на органите на државната управа со Државното правобранителство е предвидена 
со Законот за Државното правобранителство, каде членот 14 предвидува дека: “Органите на 
државната управа го известуваат државниот правобранител за секој имотно-правен спор...
Известувањето се доставува најдоцна во рок од пет работни дена....Со известувањето, во кое 
се содржани податоци за странките, предметот и вредноста на спорот, правниот однос од кој 
настанал спорот и другите потребни докази, задолжително се доставуваат и материјалните 
докази со кои располагаат”.

Од непосредното мониторирање на судските предмети можеме да заклучиме дека во сите видови 
постапки соработката сепак не е на задоволително ниво.
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Заштита на имотните права и интереси на РСМ

Државното правобранителство учествува во постапките за отуѓување градежно изградено и 
неизградено земјиште со давање позитивно или негативно мислење, согласно со Законот за 
приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, како и за отуѓување други 
недвижности кои се во сопственост на државата.

Во контекст на погоре наведеното, Законот за нотаријат, во однос на постапката за отуѓување на 
градежно неизградено земјиште, сопственост на државата, наведува дека нотарот е должен да испита 
дали е прибавено мислење од Државниот правобранител, ако е во прашање потврдување исправа 
врз основа на која се врши пренос на правото на сопственост, односно размена на недвижности, при 
што, како една од договорните страни се јавува државата, а другата страна е физичко или правно 
лице. Доколку за приватната исправа не е прибавено мислење од Државниот правобранител, нотарот 
за тоа го известува Државниот правобранител и го одложува потврдувањето на исправата додека не 
биде дадено мислење, најдоцна во рок од 30 дена.

Имено, давањето позитивно или негативно мислење најдобро ја отсликува улогата на Државното 
правобранителство како „адвокат на државата“ и во кој степен овој орган ги штити имотните права и 
интереси на државата.23

Согласно со добиените податоци од Државните правобранителства за подрачјето на Скопје, Куманово, 
Кавадарци, Струмица, Охрид, Струга, Гостивар, Битола, Тетово, Кочани и Кичево, за период од 
1.12.2018 година до 30.4.2019 година, дадени се следниве мислења

Градови/Мислења Позитивни 
мислења 

Негативни 
мислења

Укажувања за законски пречки поради 
претседателски избори

Скопје 29 1 36 

Куманово 9 / 2

Кавадарци 3 / /

Струмица 1 / 5

Охрид 4 / /

Струга и Дебар 7 / 8

Гостивар 15 / /

Битола 5 1 /

Тетово 9 7 1

Кочани2 / / /

Кичево3 11

Во однос на бројот на склучени договори за отуѓување на градежно земјиште (за давање под 
краткотраен и долготраен закуп) за период од 1.12.2018 година до 30.4.2019 година, за подрачјето 
на Државното правобранителство Скопје, склучени се:

ДПРСМ
Скопје

Вкупно 66

Непосредна 
спогодба

Јавно 
наддавање

Долготрарен 
закуп

Договор со кој се врши пренос на 
сопственост

51 13 1 1

2__Согласно добиените податоци од Државното правобранителство Кочани, наведен е само вкупниот број дадени мислења 
(вкупно 31 мислење)  без нивно поединечно разграничување  на позитивни и негативни.
3__ДП за подрачјето на Кичево покрај 11 позитивни мислења има 1 предмет во работа.

/ /
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Од останатите Државните правобранителства, само ДПРСМ за подрачјето на Тетово има склучено 1 
договор за долготраен закуп на градежно земјиште, додека пак, според добиените податоци, ДПРСМ 
за подрачјата на Куманово, Кавадарци, Струмица, Охрид, Струга, Гостивар, Битола, Кочани и Кичево, 
во наведениот период, немаат склучено вакви договори.

Како и во претходниот мониторинг извештај, повторно констатираме дека Државното правобранителство 
не излезе во јавноста со каква и да е информација со цел да ги образложи позитивните, а воедно и 
негативно дадените мислења за отуѓување на градежни земјишта во државна сопственост.

Денационализација
Постапките за денационализација, согласно со Законот за денационализација се итни, но сепак се 
водат по повеќе години. Овој факт беше констатиран и во претходниот мониторинг извештај.

Согласно со доставеното барање за слободен пристап до информации од јавен карактер,  од Управен 
суд, во однос на постапките на денационализација за период од декемрви 2018 година, заклучно 
со 31.5.2019 година, според уписник У-2, вкупно заведени активни предмети има 1167, додека 
пак бројката на решени предмети, за наведениот период, изнесува 463 предмети, односно, според 
месеци: во декември 2018 г. решени се 67 предмети, во јануари 2019 решени се 71 предмет, во 
февруари 88 предмети, во март 81 предмет, во април 72 предмети и во мај 84 предмети.

Според евиденцијата на Вишиот управен суд, во период од декември 2018 година, заклучно со април 
2019 година, има активни 206 предмети, заведени по жалби против одлуки на Управниот суд по 
основ на денационализација, додека пак решени се вкупно 246 предмети.

Добиени информации од повеќе ДПРСМ за различни подрачја во однос на постапки за 
денационализација:

Градови Постапки за денационализација
 кои сè уште се во тек

Период
1.12.2018-30.4.2019 г.

Скопје / 9

Штип 150 /

Куманово 103 /

Кавадарци 45 /

Струмица 133 /

Охрид 140 /

Струга 142 4

Гостивар / 0

Битола / 3

Тетово 424 /

Кочани / /

Кичево 264 /

  

ИЧП следеше една јавна седница пред Вишиот управен суд по предмет кој се однесува на 
денационализација, на која не присуствуваше претставник од Државното правобранителство, иако 
беше уредно поканет, што беше констатирано и во записникот од рочиштето.
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Експропријација на земјиште
Во постапките за експропријација, поранешните сопственици на земјишта најчесто поднесуваат тужби 
бидејќи сметаат дека им се нудат цени кои се помали од пазарната вредност на земјиштата. Во оваа 
конотација  Уставот на РСМ предвидува: „Во случај на експропријација на сопственоста, или во 
случај на ограничувања на сопственоста, се гарантира праведен надомест кој не може да биде 
понизок од пазарната вредност”.

Посебни случаи на одговорност за штета за која 
одговара државата
Од добиените одговори, преку слободен пристап до информации од јавен карактер од Државните 
правобранителства за подрачјата на Скопје, Штип, Куманово, Кавадарци, Струмица, Охрид, Струга, 
Гостивар, Битола, Тетово, Кичево и Кочани, за период од 1.12.2018 година до 30.4.2019 година нема 
заведени предмети во смисла на член 167 ст.1 од ЗОО кои се однесуваат на надомест на штета настанат од 
дело за корупција, сторено од државни службеници при вршење на нивните функции, а за кои е одговорна 
државата (објективна одговорност) односно органите на локалната самоуправа во чии органи вршеле 
функција државните службеници.

Оттука, како и во првиот извештаен периот, така и во овој, можеме да констатираме дека физичките и 
правните лица не ја тужат државата за штетата што ја претрпеле како резултат на дело од корупција 
на државните службеници.  

Атхезиони постапки
Според доставенте одговори од Државните правобранителства за подрачјето на Скопје се водат 14 
атхезиони постапки: за Штип 3, за Струмица 10, за Кавадарци 2, за Куманово 1, за Тетово 4, за 
Кичево 6, додека пак за Охрид, Струга, Гостивар и Битола нема оформено вакви предмети. ДПРСМ за 
подрачјето на Кочани, според добиениот одговор, учествува како застапник по закон на државата во 
сите активни атхезиони постапки, без наведување на точниот број на истите.

Вонсудски спогодби за спорови од 
имотно-правен карактер
Од доставените одговори на Државните правобранителства за подрачјата на Скопје, Штип, Куманово, 
Кавадарци, Струмица, Охрид, Струга, Гостивар, Битола, Тетово, Кичево и Кочани, за периодот од 1.12.2018 
година до 30.4.2019 година, не е склучена ниту една вонсудска спогодба, односно ниту еден спор не 
е спогодбено решен. Од таа причина треба да се размисли за склучување вонсудски спогодби во оние 
предмети во кои постојат јасни докази кои во евентуална судска постапка би го поткрепиле тужбеното барање 
на тужителот. Воедно, употребата на институтот вонсудска спогодба значително би ги намалил исплатите од 
Буџетот на државата на име трошоци во постапки кои во одредени случаи и за одредени основи достигнуваат 
значителни суми и истовремено би придонел за афирмација на начелото на економичност на постапката. 
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Исплатен/наплатен износ од/во Буџетот на РСМ 
во врска со судски постапки 
Согласно со добиениот одговор од ДПРСМ за подрачјето на Скопје, на прашањето колкав износ е 
исплатен од Буџетот на РСМ на полномошниците на странките кои успеале во споровите на име 
трошоци за застапување, во период 1.12.2018 година до 30.4.2019 година, добивме одговор дека 
ДПРСМ за подрачјето на Скопје не располага со прецизни информации од причина што исплатата 
на досудените трошоци се врши преку Министерството за финансии-Сектор Трезор. Имено, со увид 
во уписник “И” поднесени се барања за извршување или спроведена е постапка за доброволна 
исплата на вкупен износ од 7.531.909,00 денари по основ досудени трошоци со правосилни и 
извршни одлуки. Во врска со прашањето колкав износ е исплатен од Буџетот на РСМ во постапки во 
кои ДПРСМ за подрачјето на Скопје како странка го изгубило спорот, не добивме конкретна бројка 
бидејќи таква расчленета евиденција на приходи и расходи од Буџетот по тој основ не се води во 
Државното правобранителство.  

Во однос на вкупниот износ кој е наплатен во Буџетот на РСМ од странките кои не успеале во 
споровите на име трошоци за застапување, во период од 1.12.2018 до 30.4.2019 година, од ДПРСМ 
за подрачјето на Скопје не добивме информации од причина што не располагаат со вакви податоци, 
бидејќи наплатата на трошоците се врши преку Министерството за финансии – Управа за јавни 
приходи.

Во контекст на горенаведеното, во прилог е табела (нецелосна, бидејќи наплатата се врши преку 
Министерството за финансии – УЈП) на исплатени/наплатени трошоци од/во Буџетот на РСМ, согласно 
со добиените информации од другите Државни правобранителства, за период од 1.12.2018 до 
30.4.2019 година:

ДПРСМ Исплатен износ од Буџет 
на РСМ на име трошоци 

за застапување

Исплатен износ  од 
Буџет на РСМ на 

странки кои успеале во 
спорот

Наплатен износ во корист на 
Буџет на РСМ од странки кои 

не успеале во спорот

ДП Штип / 151.970,00 денари 242.228,00 денари

ДП Кавадарци / / 9.750,00 денари

ДП Струмица 877.344,00 денари (за двете ставки) 53.800,00 денари

ДП Струга 1.522.763,00 денари (од кои 659.770,00 денари 
се трошоци во кривични и прекршочни постапки 

во кои ДПРСМ не учествува)

/

ДП Гостивар 285.615,00 денари 1.230.500,00 денари 3.000,00 денари

ДП Битола / / 336.100,00 денари

ДП Кичево 215.878,00 денари 570.071,00 денари 161.138,00 денари

*Државните правобранителства за подрачјата на Куманово, Охрид, Тетово и Кочани изјавија 
дека не располагаат со потребните информации, бидејќи наплатата на трошоците се врши преку 
Министерството за финансии – Управа за јавни приходи.
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