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амбасада.

Проектот е имплементиран од Центар за 

економски анализи 
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ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Цел: Утврдување и унапредување на степенот на транспарентност на буџетскиот процес и 

отчетноста при трошењето на јавните средства кај ЕЛС.

КЦ1: Утврдување на степенот на транспарентност преку достапноста на основните буџетски 

документи и преку која форма, кај сите 80 ЕЛС. 

КЦ2: Зголемување на свесноста и знаењето за важноста на транспарентност и отчетноста на 

буџетскиот процес и трошењето на јавните средства кај граѓаните и граѓанскиот сектор 

преку презентирање на состојбата.



ЗОШТО Е ВАЖНА ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА 

ЛОКАЛНО НИВО (KROTH, 2012, OBI):

1. Ги мониторира практиките на локалната власт, кои се посебно значајни за 
алокација на ресурсите и обезбедување на услуги

2. Ги открива празнините во јавниот финансиски менаџмент на локално ниво и има 
потенцијал за намалување на корупцијата и грешките во управувањето

3. Ги следи финансиските текови од изворот до местото на нивно користење, дава 
одговор на ex-post прашања за извршувањето, имплементирањето и набавката

4. Ја зголемува отчетноста пред јавноста за прашања од јавен интерес (школи, 
инфраструктура итн.)

5. Ја стимулира и зголемува цивилната активност и јавната дебата

6. Мониторинг и помош при контрола на локалното задолжување

7. Овозможува споредба на национално ниво  и ја поттикнува конкуренцијата на 
меѓу-локално ниво.



КАКО И ЗОШТО БУЏЕТСКА 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ?

ШТО Е БУЏЕТСКА 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ? 

 Отвореност кон  јавноста за 

структурата и функцијата на  

локалната/централната власт, 

намерите во фискалните 

политики, сметките на јавниот 

сектор и фискалните проекции 

ЗОШТО? 

 Буџетите се најмоќен инструмент 

за да се задоволат потребите и 

приоритетите на државата и 

нејзините граѓани.

 Транспарентноста на буџетот  е 

предуслов за учество на 

граѓаните  во донесувањето на 

одлуките за трошење на јавните 

пари и отчетноста на власта.



НАША МЕТОДОЛОГИЈА И ОПФАТ НА СЛЕДЕЊЕ

Достапноста на буџетските документи е следена во периодот декември 2016 –

март 2017

 Достапност на документите кои се однесуваат на локалниот буџет и 

буџетскиот процес

 Структура и адекватност на буџетските документи

 Споделување на заклучоците и информирање

 Иницирање на поголема транспарентност
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НЕДОРАЗБИРАЊА И ОГРАНИЧУВАЊА ВО 

КРЕИРАНАТА МЕТОДОЛОГИЈА

 Усвоен буџет не е исто со предлог буџет

Достапноста на предлог буџетот не е евидентирана доколку се 
напомене дека усвоениот буџет е ист со предлог буџетот.

 Граѓански буџет не е исто што и граѓански форум на кој 
партиципираат граѓаните

Достапноста на граѓански буџет не е евидентирана доколку се 
достават информации кои докажуваат за одржување на граѓански 
форум.

 Достапноста на прв, втор и трет квартал за извршување на буџетот 
за 2016 година не е евидентирана доколку се достави 
кумулативен квартален извештај.

 Не ја следиме достапноста на Извештајот од надворешна ревизија 
(ДЗР) на страната на ДЗР туку на општините.



РОКОВИ ЗА БУЏЕТСКИ ДОКУМЕНТИ
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Министерстерство за финансии

Општина

Совет на општина

Општински гуџетски корисници

Градоначалник



ОБЈАВУВАЊЕ...

 Буџетот на Република Македонија и завршната сметка на 

Буџетот на Република Македонија се објавуваат во "Службен 

весник на Република Македонија".

 Буџетот на општината и завршната сметка на буџетот на 

општината се објавуваат во службено гласило на општината. 

(Закон за буџети)



ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА (ЧЛЕН 8)

ЗАКОН ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

(1) Органите на општината, комисиите на советот и јавните служби 

основани од општината се должни, без надоместок да ги информираат 

граѓаните за својата работа, како и за плановите и програмите кои се од 

значење за развојот на општината, на начин утврден со статутот.

(2) Општината е должна на граѓаните да им овозможи пристап кон 

основните информации за услугите што им ги обезбедува, на начин и 

подуслови уредени со статутот.

Статутот на општината....

Граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа непосредно и 

преку претставници во органите на општината.



ГЛАВНИ НАОДИ

 Постои потреба за унапредување на транспарентноста на 
буџетскиот процес

 Постојат бариери кои ја ослабуваат врската и 

комуникацијата помеѓу локалната власт и граѓаните:

 Граѓаните им недостига мотивација и иницијатива

 Низок капацитет на локалната власт да го преточи граѓанскиот 
фидбек во активности 

 Граѓаните имаат ограничени можности за партиципација 



ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

 Предлог буџетот општините ретко го објавуваат на своите веб страници

 Предлог буџетот иако рангиран како најважен од страна на советниците како и 
граѓаните не е доволно видлив и достапен за граѓаните и за останатите чинители

 Достапноста до што поголем број граѓани пред усвојувањето на Буџетот за следната 
година, и поголема информираност на граѓаните за овозможување на нивно учество во 
давањето на предлози е од огромна важност

 Кај 9 општини во Македонија, Предлог буџетот за 2017 година е достапен на веб 
страната на општината, кај 22 општини истиот е достапен преку БПИЈК или на СГ на 
општината, додека кај 50 општини – нема инфо/нема одговор/не постои.

9 22 50



УСВОЕН БУЏЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

 Усвоениот буџет за 2017 година втор најдостапен документи 
после Завршната сметка за 2015 година

 Кај 26 општини, усвоетниот буџет е објавен на веб страната 
додека достапен преку БПИЈК или СГ е кај 37 општини 

 Постојат општини кои немаат веб страници, страници без 
буџетски информации, неажурирани (застарени) информации, 
само на албански јазик, повремени прекини во функционирањето 
на странците, итн.  - што го отежнува следењето и 
достапноста на документите на навремен и ефикасен начин.

 Делумна достапност на документот (делови, заклучоци) не 
може да се смета како достапен документ

26 37 18



КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА

 Кварталните извештаи за извршување на буџетот 
не доволно видливи 
 поретко се објавуваат на веб страниците на 

општините
 Најчество се достапни преку БПИЈК или се објавени на СГ 

на општината
 Општини кои се издвојуваат по добрите примери за 

редовно објавување на кварталните извештаи за 
извршување на буџетот на своите веб страни се: 
Битола, Демир Хисар, Илинден, Босилово, Куманово, и 
Зрновци. 

 Постигнати подобрувања за кварталните извештаи, но 
сепак потребно е унапредување



ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 

2015 ГОДИНА

 Општините подготвуваат Завршна сметка и Годишен извештај (во 
согласност со законската регулатива).

 Завршната сметка е најдостапен буџетски документ кој е достапен 
преку БПИЈК или СГ кај 46% од општините, додека пак 43% од 
општините го објавуваат на својата веб страна.

 Годишниоп извештај се објавува најчесто делумно /извадоци без 
наративни објаснувања.

 Овие документи ае добиваат најчесто на барање, што го отежнува 
значително пристапот на граѓаните до овие информации, навремено и 
целосно.

 Општините немаат пракса да подготвуваат публикација која на 
едноставен, разбирлив начин го претставува буџетот или, а која е 
наменета за не стручната / широката  јавност - Граѓански буџет 





































ОПШТИНИ КОИ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ПО ДОБРИТЕ ПРИМЕРИ ЗА 

РЕДОВНО ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

Општина Индексни поени

Битола 12

Демир Хисар 12

Град Скопје 11

Гевгелија 11

Куманово 11

Кочани 11

Охрид 11

Ѓорче Петров 10

Илинден 10

Зрновци 10



ПРЕПОРАКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКАТА 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ КАЈ ОПШТИНИТЕ 

 Воспоставување на механизми и процедури за редовно организирање на јавни дебати и 
процес на консултации пред донесување на буџетот како и воспоставување на 
механизми за информирање и партиципирање на граѓаните во буџетскиот процес.

 Редовни консултации пред донесување на предлог буџетите и мерење на потребите и 
приоритетите на граѓаните пред да се достави нацрт Буџетот до Советот 

 Целосно и детално објавување на буџетските документи и извештаите за извршување 
на буџетот, со информации и податоци кои овозможуваат споредба со минати, како и 
планирани буџети за следен период;

 Подготовка и пракса на редовно објавување на Граѓански буџет како публикација која ќе 
ги информира граѓаните за планот на буџетски приходи и расходи за тековната година 
како и реализацијата на буџетот на едноставен и разбирлив начин за сите граѓани; 

 Унапредување на знаењата на членовите на Советот на општината во делот на јавни 
финансии, буџетски документи, буџетирање и слично, пред преземање на функциите со 
цел на носење на информирани и ефикасни одлуки;

 Консултации и континуирано надградување на капацитетите на вработените во 
општините за подготвувањето и презентирањето на буџетските документи и 
информации.



ПРЕПОРАКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКАТА 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ КАЈ ОПШТИНИТЕ 

 Одржување на функционални веб страни кои ќе бидат платформи за активна 
комуникација и информирање  на граѓаните; добро организирани и редовно ажурирани веб 
страници на кои се објавуваат буџетските документи но и контакт информации, 
извештаи кои веќе се подготвуваат, податоци кои можат да служат за анализи

 Целосно објавување на одлуките на Советот на општината, како и објавување на 
целосните документи со кои се известува кон Советот, Министерството за финансии и 
останатите чинители;

 Отворена комуникација со граѓаните со цел доближување на буџетскиот процес до 
јавноста;

 Едукација/информирање на граѓаните за нивните права и форми на партиципативност 
за унапредување на културата каде обичните граѓани можат да ги преиспитуваат 
одлуките на оние со поголема моќ, вклучувајќи ги и буџетските одлуки; Преземање на 
мерки за зголемување на свесноста, интересот и активноста на граѓаните за нивните 
права и форми на партиципативност. 

 Зголемен јавен притисок за воспоставување на механизми за информирање и 
партиципирање на граѓаните во буџетскиот процес, за да се овозможи континуирано  
учество на граѓаните во мониторинг на трошењето, реализацијата, како и во 
подолгорочно планирање на следните буџетски средства;



ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО!

www.cea.org.mk
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