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РАНГИРАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА СПОРЕД ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА БУЏЕТСКА 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ (OPEN BUDGET INITIATIVE) 

 
Според ова рангирање, Македонија се наоѓа во пред последната група на земји (со вредност 

на Индексот од 35, додека е рангирана на 68 место од 100 земји), односно во земјите кои 
обезбедуваат минимални информации за буџетските докуманти и буџетскиот процес.  
Македонија во оваа група се наоѓа заедно со Ангола, Буркина Фасо, Доминиканска Република, 
Еквадор, Либан, Македонија, Малезија, Мароко, Сао Томе и Принципе, Србија, Сиера Леоне, 
Тајланд, Тимор-Лесте, Тринидад и Тобаго, Венецуела. Од европските земји во оваа група се 
наоѓа само Србија. 

Доколку го погледнеме местото на Македонија според Индексот за буџетска отвореност во 
однос на предходните две aнкети/анализи кои беа спроведени во 2008 и 2010 год., ќе утврдиме дека 
Македонија во тој период била во средната група на земји (OBI од 41 до 60), односно на групате на 
земји кои обезбедувале податоци за буџетските документи и буџетскиот процес. Почнувајќи од 
2008 год. кога Македонија имала вредност на индексот 54, бележиме континуиран пад на 49 во 
2010 год. до последната пресметка на OBI во 2012 од 35.   

 
Македонија, заедно со уште четири земји (Египет, Романија. Нигер и Шри-Ланка) од 

вкупно 77 земји кои бил дел од истражувањето во 2008 год., спаѓа во групата на земји со 
најголем пад во индексот во периодот 2008-2012 год. од вкупно 19 поени. 

Споредено со балканските земји, Македонија во 2012 година има најниска вреднoст на 
индексот (35).  
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ГЛАВНИ ПРЕПОРАКИ ЗА МАКЕДОНИЈА  
 треба да почене да објавува/креира Граѓански буџет и Пред – буџетска 

изјава/соопштение; 
 треба да се зголеми опфатот и информациите (значајни информации 

недостигаат) кои ги обезбедуваат полугодишните и годишните извештаи за 
буџетот со цел потранспарентно следење на имплементирањето на буџетот, како и 
обезбедување подетални дополнителни податоци во предлог буџетот кој ќе 
овозможат полесно мониторирање на ефектите од буџетот и одредување на 
фискалната позиција на креаторите на политиката; 

 иако ревизорскиот извештај за буџет е достапен до јавноста, постојат 
ограничени информации за успешното имплементирање на забелешките кои 
истиот ги посочува; 

 неопходно е креирање на механизми и можности за вклучување на јавноста во 
дискусиите за буџетот и буџетскиот процес. 

 
ЦЕА Симулација 
 
ЦЕА Симулацијата покажа дека вредноста на OBI за Македонија ќе се зголеми на 39 
индексни поени што преставува подобрување од 4 индексни поени или скок за дури 9 
места во рангирањето на вкупниот број на земји, што ја доведува Македонија на 
лидерската позиција/горната граница од групата која се наоѓа доколку Владата и/или 
Министерството за финансии произведува Граѓански буџет.  

 
 
Пошироки (детални ) информации достапни на International Budget Partnership – IBP  
http://internationalbudget.org/)  
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Слика. ОБИ рангирања на сите 100 земји во истражувањето 
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