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Институционална рамка

Нов акт за буџет (2008)

Задолжителна подготовка на стратешки планови и тригодишна
стратегија за владини програми

Со цел стратешките приоритети и цели на владините политики
директно да влијаат на распределбата на ресурси со буџетот

Повеќегодишна буџетска рамка која не содржи буџет само за една
буџетска година, туку и проекции за следните две години

Поголема флексибилност во извршувањето на буџетот, бидејќи
парламентот го усвојува буџетот на не толку детално ниво

Одлука за процедури за
проценка на влијанието на
регулативата/планирање и
стратешки акт (2015)

Проценка на фискални влијанија која се користи за анализа на 
позитивни или негативни влијанија од стратегиите на буџетот

Закон за систем за стратешко
планирање и управување со
развојот (2017)

Систем за стратешко планирање на РХ и управување со јавните
политики – подготовка, имплементација, известување и
мониторинг на имплементацијата и остварувањата, и оценување на
документот за стратешко планирање
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• Очекуваното влијание на јавниот буџет се проценува во однос на очекуваните
трошоци и придобивки од воведувањето стратегии и можни алтернативи за нивно
воведување, врз основа на следните критериуми:

• Фискални влијанија од воведувањето регулатива и стратегии,

• Извор и методи на финансирање,

• Административни трошоци за регулатива и стратегии, НПР

• Трошоците ги сносат граѓаните, претпријатијата и надлежноста за
имплементацијата е на друго ниво на власта

Фискални влијанија на буџетот



Execution

01.2010.-

12.2010. 

1

Index

4 / 2

5

Budget 

proposal 

2011. 

2

Index

2 / 1

3

Budget 

proposal  

2012. 

4

Index

4 / 2

5

Ukupni rezultat 2.567.144.959,17 98,59 2.751.710.543 105,68 2.651.625.500 96,36

110 MINISTRY OF JUSTICE 2.567.144.959,17 98,59 2.751.710.543 105,68 2.651.625.500 96,36

11005 Ministry of justice 348.931.172,82 92,55 471.333.867 125,01 423.440.313 89,84

2801
COORDINATION AND ADMINISTRATION OF 

JUSTICE
162.275.980,10 100,17 166.717.070 102,91 145.421.630 87,23

A576237
MONITORING AND ANALYSIS OF THE 

PRACTICE OF THE EUROPEAN UNION
29.015,70 59,83 90.000 185,57 100.000 111,11

1 General revenue and receipts 29.015,70 59,83 90.000 185,57 100.000 111,11

11 General revenue and receipts 29.015,70 59,83 90.000 185,57 100.000 111,11

3213 Professional development of employee 40.000 4.000,00 30.000 75,00

3237 Intellectual and personal services 29.015,70 61,09 50.000 105,26 70.000 140,00

A576238
ALIGNMENT OF RH LEGISLATION WITH EU 

LAW
410.562,00 90,25 571.000 125,52 571.000 100,00

1 General revenue and receipts 410.562,00 90,25 571.000 125,52 571.000 100,00

11 General revenue and receipts 410.562,00 90,25 571.000 125,52 571.000 100,00

3211 Business travel 4.323,60 17,36 50.000 200,80 50.000 100,00

3213 Professional development of employee 11.760,00 39,20 50.000 166,67 50.000 100,00

3237 Intellectual and personal services 394.478,40 98,62 471.000 117,75 471.000 100,00

A576239
INTERNATIONAL COOPERATION OF THE 

MINISTRY OF JUSTICE
400.173,23 83,85 612.130 128,27 812.130 132,67

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

DRŽAVNA RIZNICA

Katančićeva 5

Zagreb

БУЏЕТСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА

Организациска 

класификација

Програмска 

класификација

Извори на 

финансирање 

кои се користат 

во буџетот

Економска 

класификација

БУЏЕТСКА СТРУКТУРА во поддршка на стратешкото 
планирање

Вкупен резултат

Министерство за правда
Министерство за правда

Координација и администрација 
на правда

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗА НА 
ПРАКСАТА НА ЕУ

Општи приходи и приливи

Општи приходи и приливи
Стручно усовршување на вработените

Интелектуални и лични услуги

УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ НА 
РХ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕУ

Општи приходи и приливи
Општи приходи и приливи

Деловни патувања

Стручно усовршување на вработените

Интелектуални и лични услуги

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Извршување Инде
кс

Буџетски 
предлог

Буџетски 
предлог

Индек
с

Инде
кс



Клучни документи за 
дефинирање на стратешки 
реформи

1. Стратешки планови

2. Национална програма за 
реформа

3. Закони

4. Долгорочни стратегии и 
програми

Стратешки планови

• Стратешки планови на ресорни
министерства врз основа на
инструкции – прв чекор во
буџетскиот процес,

• Тригодишните стратешки планови
содржат: мисии, визии, стратешки
цели, активности за нивно
остварување и нивна поврзаност со
организациски и програмски
класификации, и мерка за оценка на
остварувањата



Содржина на стратешки план (како основа за НПР и 
подготовка на програма за конвергенција): содржина

• Содржината на стратешкиот план беше изменета за да се потенцира реформската мерка

• Методи за реализација на целите

• Администрацијата/јавното управување на почеток става акцент само на тековни активности, но

• Нови методи: тековни и нови активности одделени – согласно реформските цели на НПР

• Ниво на финансирање кое е неопходно за имплементација на постоечките програми и/или активности кое е
гарантирано со важечките закони; и

• Ниво на финансирање кое е неопходно за да се воведат нови или да се изменат постоечки програми и/или
активности.

• Проценката на фискални влијанија е направена за Националната програма за реформа



ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСОТ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

 

STRATEGIC 

PLAN 

drafting a vision 

statement 

 

drafting a mission 

statement 

 

identifying general 

goals 

 

identifying specific 

goals 

 

methods of reaching 

identified goals 

 

defining the 

indicators 

 

reporting 

 

monitoring 

 

condition analysis 

 

GOVERNMENT 

PROGRAM 

STRATEGY 

 

 

Стратешки план 

Владина програма 
Стратегија

Подготовка на визија

Подготовка на мисија

Идентификување 
општи цели

Идентификување 
конкретни цели

Методи за постигнување на 
поставените цели

Дефинирање индикатори

Мониторинг

Извештаи

Анализа на услови



Табела: Преглед на реформските мерки – дел од
стратешкиот план

Реформска мерка/нов начин 
на имплементација

Препорака на ЕК
Кус опис на реформска 

мерка
Квалитативно влијание

Правен/административен 
инструмент за 

имплементација на мерката

Активност за 
имплементација на 

мерката

Фискален ефект на мерката 
врз буџетот на централната 

влада

Активност/проект во буџетот 
на централната влада

Индикатор за резултати Единица
Првична 
вредност

Целна 
вредност

2019

Целна 
вредност 

2020

Целна 
вредност 

2021

Целна 
вредност 

2022



• Националната програма за реформа ја дефинира стратешката рамка за имплементација на структурните
реформи во тековната година и за следните три години.

• НПР содржи главни елементи на макроекономското сценарио и клучни реформски мерки од стратешките
цели поставени во стратешките планови и кои се преземени или се планира да се преземат од страна на
државата на среден рок, и тоа во склоп на фискалната рамка која е дефинирана во Програмата за
конвергенција.

• НПР (Министерство за регионален развој и ЕУ фондови) со ресорните министерства надлежни за
реформите, ја дефинираат стратешката рамка за структурни реформи во тековната и следните три години.

• Програма за конвергенција (MФ), ја дефинира макроекономската и фискалната рамка во тековната и
следните три години (макроекономски промени, среднорочна буџетска рамка – проекција за општ буџет,
јавен долг, фискални ризици и анализа на сензитивност на дефицит/суфицит и јавниот долг и
квалитативни институционални карактеристики на јавните финансии).

Национална програма за реформи– стратешки
документ каде се дефинираат клучните реформи



Национална програма за реформа – стратешки документ 
каде се дефинираат клучните реформи
• 1. Јакнење на економската компетитивност

• Подобрување на деловното опкружување

• Подобрено управување и располагање со државните средства

• Подобрување на јавната администрација

• Подобрување на ефикасноста на судскиот систем

• 2. Усогласување на образованието со потребите на пазарот на труд

• Образование согласно потребите на пазарот на труд

• Спроведување реформа на наставните планови

• 3. Одржливост на јавните финансии

• Јакнење на рамката за управување со јавните финансии и имплементација на фискалната 
консолидација

• Стимулација за демографска обнова

• Подобрување на ефикасноста на системот за социјално осигурување

• Обезбедување одржливост на пензискиот систем и адекватност на пензиите

• Обезбедување финансиска стабилност, одржливост и квалитет на здравствениот систем



НПР 2018 (дел од реформата): Подобрување на јавната
администрација
• Рационализација на државната информациска структура

• Еден од идентификуваните проблеми кој негативно се одразува на степенот на искористеност на
онлајн јавните е-услуги во Хрватска, како и комуникацијата со јавните владини тела преку онлајн
апликации, се однесува на неадекватниот информациски систем и неефикасно управуваната
инфраструктура за информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) за јавната администрација.

• Согласно Законот за национална информатичка инфраструктура, ќе се формира Центар за
заеднички услуги. Тоа ќе овозможи рационално и исплатливо да се развива интероперабилен ИКТ
систем во рамки на државната администрација врз основа на концептот “државен cloud”. ЦЗУ е
долгорочна мерка во рамки на НПР и претставува силна политичка заложба. Затоа, апликацијата за
ERDF ќе се подготви во текот на 2018, како и потпишувањето на договорот за грантот.

• Договор и почеток со имплементација на проектот “ Воспоставување Центар за заеднички услуги” и
вклучување на 40 институции во „државниот cloud”. Крајна цел на оваа мерка е е да се воспостави
едно стратешко место за управување и координација на развојот на државната ИКТ, кое е клучно
заради рационализација на расходите за државната ИКТ преку следење на трошењето на буџетските
ресурси.



Пример (МПР програма) – Подобрување на јавната администрација
Индикатори за резултати од 

мерката

Мерка ЦСР Цел
Индикатор 

за 
резултати

Првична 
вредност

Целна 
вредност

Фискален ефект 
на мерката —

Вкупна и 
годишна измена 

на владините 
приходи и 

расходи

Правни/админи
стративни 

инструменти за 
имплементациј

а на мерката

Активности

Рок за 
имплементац

ија на 
активностите

Орган за 
имплементациј

а на 
активностите

1.3.  Подобрување на јавната 
администрација

1.3.5. 
Рационал
изација 
на 
информа
циската 
структура

Воспоставува
ње Центар за 
заеднички 
услуги како 
единствено 
стратешко 
место за 
управување и 
координациј
а на развојот 
на државната 
ИКТ и  
рационализа
ција на 
државните 
расходи за 
ИКТ

Договор 
за 
доделува
ње грант 
за 
проектот 
за 
воспостав
ување ЦЗУ 
и 
воспостав
ување на 
ЦЗУ во 40 
институци
и

ЦЗУ 
воспостав
ен во 40 
институци
и

Расходи:HRK 37
0.6 милиони
(85% ERDF, 
15% SB)

1)Акт за 
Национална 
информациска 
инфраструкту
ра 2) 
Регулатива за 
организациски
и технички 
стандарди за 
поврзување со 
националната 
информациска 
инфраструкту
ра

1.3.5.1. 
Подготовка 
и почеток 
со 
имплемент
ација на 
проектните 
активности
(фаза 1) -
воспоставу
вање на 
ЦЗУ во 40 
институции

Декември
2018

MPA



Дел од стратешкиот план на Министерството за јавна 
администрација

Реформска мерка/нов начин 
на имплементација

Препорака на 
ЕК

Кус опис на реформска мерка Квалитативно влијание

Рационализација и 
индустријализација на државната 

информациска структура и 
обезбеден полесен пристап до 

услугите на јавната администрација

Намалување на 
административно
то оптоварување 

на 
претпријатијата

Воспоставување на ЦЗУ како едно 
стратешко место за управување и 

координација на развојот на државната 
ИКТ, и рационализација на расходите за 

државната ИКТ преку следење на 
трошењето на буџетските ресурси.

Воспоставување на ЦЗУ како едно 
стратешко место за управување и 

координација на развојот на 
државната ИКТ, и рационализација на 

државната потрошувачка

Правен/административен 
инструмент за 

имплементација на мерката

Активност за 
имплементаци
ја на мерката

Фискален ефект на мерката врз 
буџетот на централната влада

Активност/проект во буџетот 
на централната влада

Закон за државна информациска 
инфраструктура, Одлука за 

стандарди

370,8 милиони HRK (85% ERDF, друго 
национално кофинансирање)

A757024

Индикатор за резултати Единица Првична вредност
Целна 

вредност
2019

Целна 
вредност 

2020

Целна 
вредност 

2021

Целна 
вредност 

2022

kn 0 68.000.000 297.000.000 370.600.000 370.600.000



Поврзаност на НПР и Стратешкиот план

Пример за тоа е реформска мерка со силно фискално влијание која ќе се финансира
преку фондови на ЕУ и национално финансирање

При оценување на ефектите на реформските мерки, важно е да се одреди како
фискалното влијание, така и изворот на финансирање.

На слајдот е прикажана поврзаноста на мерката од НПР, која е под надлежност на
Министерството за јавна администрација, и Стратешкиот план на директоратот на

министерството.

Во стратешкиот план на Министерството за финансии, фискалното влијание е
разработено во повеќе детали за повеќе години и направено е поврзување со
програмската класификација во буџетот (A757024)

Подолу е даден пример за реформска мерка чие фискално влијание може да се оцени по
усвојување на законска рамка - закон (со кој ќе се спроведе реформската мерка) за
проценка на фискалните влијанија



Мерки кои не може да се проценат во моментот
Индикатори за резултати од мерката

Мерка ЦСР Цел
Индикатор за 

резултати
Првична 
вредност

Целна 
вредност

Фискален ефект на 
мерката — Вкупна и 
годишна измена на 

владините приходи и 
расходи

Правни/админ
истративни 

инструменти 
за 

имплементаци
ја на мерката

Активности

Рок за 
имплементац

ија на 
активностите

Орган за 
имплементаци

ја на 
активностите

1.3.  Подобрување на јавната администрација

1.3. Подобрување на јавната администрација

1.3.1. 
Преглед на 
системот за 
одредување 
плати

4/b

1) Јакнење, на 
ефикасноста, 
стручноста и 
мотивацијата 
на државните 
функционери и 
вработени за 
давање 
висококвалите
тни услуги на 
хрватските 
граѓани и 
претприемачи.
2) 
Обезбедување 
транспарентна 
структура на 
работни места 
во рамки на 
законскиот акт 
преку 
класификација
на работните 
места по 
степен на 
плата согласно 

1) Униформни
плати во 
државната 
служба 
согласно 
принципот на 
еднаква плата 
за еднаква 
работа и/или 
работа со 
еднаква 
вредност 2) 
Класификација 
на работните 
места во 
државната 
администрациј
а и модел за 
нови проценки

1) 0  2a) Број 
на позиции во 
државната 
администраци
ја: 64 општи 
позиции, 476 
специјални 
позиции и 
посебно 
одредување на 
работни 
позиции на 
полициски 
службеници и 
на царински и 
даночни 
службеници

1) Униформни 
плати 2a и 2b) 
стандардизациј
а на позициите 
во државната 
администрација 
и корелација на 
резултатите од 
работата со 
платата

Расход: бидејќи законскиот 
акт се уште се подготвува, 
во овој момент не може да 
се изнесат фискалните 
ефекти. Се проценува дека 
за имплементација на актот 
нема да бидат потребни SB
средства во првата година. 
Во втората година од 
имплементацијата, ќе биде 
потребно да се планираат 
средства за исплата на 
еднократна награда во
износ од 0.1% од збирните 
плати за редовна работа. Во 
третата година од 
имплементацијата, ќе биде 
потребно да се планираат 
дополнителни средства за
унапредување на 
службеници и вработени 
кои се оценети како 
извонредни - - исплата на 
еднократна награда за 
извонредни резултати во 

Акт за плати на 
владини 
функционери и 
вработени

1.3.1.1. 
Усвојување на 
Акт за плати 
на владини 
функционери 
и вработени

Септември
2018

МТСП



Пр. Реформска мерка од НПР – Воспоставување нова 
јавна институција (Комисија за фискална политика)

• При усвојувањето на Националната програма за реформи,
беше направена проценка за трошокот за воспоставување и
работа на Комисијата за фискална политика на среден рок

• Овој ефект е вклучен во буџетскиот лимит и истото потоа е
вклучено во буџетот (како што се гледа на слајдот)



3. ОДРЖЛИВОСТ НА ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ

3.1. Јакнење на рамката за управување со јавните финансии и имплементација на фискалното консолидирање

3.1.1. 

Подобрување 

на фискалната 

рамка

1/b

1) Следење на 

имплементацијата на 

фискалните правила за 

правилото за структурен 

биланс, правилото за 

расходи, правилото за 

јавен долг, и правилото за 

износ на дефицитот во 

проекциите за државниот 

буџет и придонес за 

севкупната одржливост на 

јавните финансии преку 

постапување согласно 

фискалните правила.

2) Јакнење на улогата на 

Комисијата за фискална 

политика како супервизор 

на примената на Актот за 

финансиска одговорност, 

како и имплементацијата 

на севкупната државна 

фискална политика.

1) Целосна 

усогласеност на 

нумеричките 

фискални правила 

со одредбите на 

Пактот за 

стабилност и раст 2) 

Независност за 

Комисијата за 

фискална политика

1) Ефикасна 

примена на 

нумеричките 

фискални правила

2) Комисијата за 

фискална 

политика како 

траен и независен 

државен орган

Расходи:

HRK 1.5 милиони 

за работата на 

Комисијата за 

фискална 

политика

Акт за 

финансиска 

одговорност

3.1.1.1. Усвојување 

на Акт за

финансиска 

одговорност

Јули 2018 МФ

Мерка CSR Цел

Индикатори за резултати од мерката
Фискален ефект 

на мерката —

Вкупна и 

годишна измена 

на владините 

приходи и 

расходи

Правни/админист

ративни 

инструменти за 

имплементација 

на мерката

Активности

Рок за 

имплемен

тација на 

активнос

тите

Орган за 

имплеме

нтација 

на 

активнос

та

Индикатор за 

резултати

Првична 

вредност
Целна вредност

Главни цели, реформски области и економски политики (НПР 2018)



Дел од Законот за буџет 2019-2021

Шифра Назив Буџет 2019
Проекција

2020
Проекција

2021

11 КОМИСИЈА ЗА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 1.497.100 1.495.100 1.499.100
1105 Комисија за фискална политика 1.497.100 1.495.100 1.499.100

22 ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛЕН СИСТЕМ 1.497.100 1.495.100 1.499.100

2211 НЕЗАВИСЕН МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА 
ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

1.497.100 1.495.100 1.499.100

A926001 АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ 1.387.100 1.460.100 1.464.100

11 Општи приходи и приливи 1.387.100 1.460.100 1.464.100

31 Расходи за вработени 977.500 1.068.500 1.072.500

311 Плати (бруто) 803.000

312 Други расходи за вработени 33.500

313 Материјален трошок 141.000

32 Материјални расходи 374.500 374.500 374.500

34 Финансиски расходи 1.100 1.100 1.100

42 Расходи за аквизиција на нефинансиски средства 34.000 16.000 16.000

K926002 ИНФОРМАТИЗАЦИЈА 110.000 35.000 35.000

11 Општи приходи и приливи 110.000 35.000 35.000

41 Расходи за аквизиција на нефинансиски средства 15.000 15.000 15.000

42 Расходи за аквизиција на продуктивни основни средства/актива 95.000 20.000 20.000



Формулар за проценка на 
фискално влијание

• Целата НПР содржи формулар за проценка 
на финансиските остварувања

• Сите органи пополнуваат формулар за 
проценка на фискалните влијанија
(примерите се дадени на претходните 
слајдови), и носителот/министерството го 
консолидира (извадок од формуларот 
подолу)

• Министерството за финансии дава 
мислење за формуларот и за проценката 
на фискалните ефекти од мерката.

• МФ ја вклучува проценката за фискалното 
влијание на реформската мерка во 
лимитите за среднорочниот период

Лимитите се содржани во Упатства за 
економска и фискална политика

Врз основа на лимитите, министерствата 
подготвуваат буџет и ја овозможуваат 
имплементацијата на реформските мерки

Макроекономски и 
фискални упатства -
поврзување



Упатства за економска и фискална политика
• Рамката за повеќегодишно буџетирање се воспоставува за тригодишен период согласно Упатствата

за економска и фискална политика

• Врз основа на стратешките планови, НПР, CP, препораките на Советот на ЕУ за земјата, МФ
подготвува нацрт упатства за економска и фискална политика за тригодишен период

• Упатствата содржат: 1. цели за макроекономската политика за тригодишен период; 2.
макроекономска и фискална рамка, вклучително и промени во опкружувањето како што е
дефинирано во CP; 3. ниво на планирано финансирање за секоја институција, вклучително и
ниво на финансирање кое е планирано за претходната, тековната, следната и
последователните две години.

• Горните граници кои се планираат за секоја институција во заглавијата на организациската
класификација вклучува:

1. Горни граници кои се потребни за имплементација на постоечки програми и/или активности

2. Степен на финансирање кое е неопходно за да се воведат и спроведат нови или изменети постоечки
програми и/или активности.



Пример за горни граници за расходи

Извор 1, 2 и 8 конто 3 и 4 2017.
Тековен план

2018. 

Проекција 2019.
Проекција

2020.
Проекција

2021.1. Горна 
граница

2. Горна 
граница

Вкупно горна 
граница

Вкупно 105.949.483.920 108.667.136.767 111.349.552.167 133.223.000 111.482.775.167 111.928.910.756 113.733.927.824

010 ХРВАТСКО СОБРАНИЕ 123.168.322 134.588.810 134.530.652 0 134.530.652 140.673.774 142.382.299

020 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 181.757.485 227.423.650 250.006.443 0 250.006.443 255.142.616 255.330.474

025 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 16.606.436.044 16.285.104.631 16.241.864.840 0 16.241.864.840 14.540.586.486 14.711.123.345

040 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 4.598.156.377 4.704.696.227 4.893.459.897 0 4.893.459.897 5.005.438.785 5.043.562.918

041
МИНИСТЕРСТВО ЗА ХРВАТСКИТЕ 
БРАНИТЕЛИ

834.350.169 1.135.564.817 1.149.876.801 0 1.149.876.801 1.124.766.004 1.095.929.640

048
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ И 
ЕВРОПСКИ РАБОТИ

574.717.058 654.182.843 667.880.934 55.700.000 723.580.934 796.994.206 719.243.640

065
МИНИСТЕРСТВО ЗА МОРЕ, ПРОМЕТ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

5.713.310.321 5.911.704.189 6.090.983.307 0 6.090.983.307 6.216.954.823 6.315.558.438

076
МИНИСТЕРСТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И 
ПРОСТОРНО УРЕДУВАЊЕ

269.977.784 329.677.897 520.468.354 0 520.468.354 530.994.212 590.000.155

077
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА 
СРЕДИНАТА И ЕНЕРГЕТИКА

832.800.957 777.916.163 872.219.951 0 872.219.951 885.991.424 871.977.483

080
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ

13.211.021.177 13.777.977.987 14.209.212.504 30.000.000 14.239.212.504 14.288.623.181 14.484.942.647

160 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 76.573.488 90.812.222 104.791.723 7.350.000 112.141.723 150.647.321 197.716.502






