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Клучните прашања и одговори од студијата
Кои се прелиминарните влијанија на Ковид-19 кризата врз локалните
финансии на приходната страна кај ЕЛС во РСМ?
- Сопствените приходите на општините во првите три квартали од 2020
година се намалиле за 18% споредено со претходната година во истиот
период, и се пониски за 1,5 милијарди денари (или 24,6 милиони евра). Падот
на приходите е предизвикан од пад на прибраните приходи од даноци на
имот, даноци од специфични услуги и вршење на дејност. Забелешка овде е
дека овој наод е за првите три квартала од 2020 година
Дали системот на меѓувладини односи ги адресира промените
предизвикани од Ковид-19 пандемијата?
- Системот на меѓу-владини трансфери ги адресира промените во
приходите кај ЕЛС предизвикани со Ковид-19 пандемијата преку
интервенција со уредбата за распределба на трансферите од данок на
додадена вредност. Со носење на уредба за промена на начинот на
распределба трансферите од ДДВ за следната 2021 година, приходите
планирани за следната година нема да претрпат значителни промени.
Кои се финансиските потреби, а се појавуваат како јаз од Ковид-19, за
општините да одговорат на надлежностите кои им се пренесени со
законите и уставот?
И покрај ефектите од Ковид-19 врз финансиите на општините,
кумулативно за сите 81 ЕЛС во РСМ, нема дополнителна потреба за
задолжување поради значителните заштеди од нереализираните
капиталните расходи од капиталните планови на општините.
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Заклучоци














Сопствените приходи на ЕЛС се најпогодени во првите три квартала од
2020. Финансиското влијание на Ковид-19 не ги одминува и општинските
финансии во РС Македонија, и тоа со најголемо влијание врз намалување на
сопствените приходи. Очекувањата за последниот квартал од 2020 година се да
продолжи трендот на пад на сопствените приходи, кои зависат во најголема мера
од економската активност, а кои се собираат со најголем интензитет во
последниот квартал од годината. Пресек за ова истражување е третиот квартал
од 2020 година.
Намалувањето на приходите е предизвикано од намалена наплата на
приходи од даноци на имот, даноци од специфични услуги и даноци од
вршење на дејност. Сопствените приходи на општините во првите три квартали
од 2020 година се намалиле за 18%, споредено со претходната година во истиот
период и се пониски за 1,5 милијарди денари (или 24,6 милиони евра).
Значително пониска е реалиацијата на капиталните расходи. Доколку до
крајот на годината се одржи трендот на реализацијата на буџетите на
кумулативно ниво, општините можат да се соочат со пониски сопствени
приходи од околу 1,8 милијарди денари (или 3,8% од вкупните планираните
приходи), како и пониски расходи од 2,08 милијарди денари (или 4,4% од вкупно
планираните расходи) поради ниската реализација и на капиталните инвестиции
но, и на тековни расходи. Реализираните капиталните расходи се намалиле за
19% споредено со претходната година во првите три квартали.
Општините во РСМ се силно зависни од трансферите од централно ниво,
кои учествуваат со повеќе од половина во вкупните приходи на општините.
Вкупните трансфери од централно ниво во вкупните приходи на општините во
2019 учествуваат со 60%, во 2018 со 64%, во 2017 со 62%.
Очекувањата на ЕЛС за расходната страна на буџетот во најголема мера се
намалување на вкупните расходи од околу 10%. Сепак, за 18% од општините
очекувањата се дека нема да има промени во висината на вкупните расходи, кај
39% од ЕЛС очекувањата се дека претстојат зголемување на вкупните расходи
споредено со планираните, и 44% од ЕЛС очекуваат намалување на вкупните
расходи.
Најголеми зголемување на расходите споредено со планираните, во првите
девет месеци се забележуваат кај расходите наменети за јавните
претпријатија на општините, како резултат на намалените приходи и
истовремено заради зголемен обем на давање на услуги.
Општините во најголема мера не спроведуваат брза анализа на
финансиските импликации врз локалните финансии и покажуваат слаба
поврзаност на стратешките планови со финансиските планови и итните реакции
како и со оперативни стратегии за управување со ризици.
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Клучни заклучоци и препораки

Препораки


Потребно е да се отвори прашањето за успешноста на децентрализацијата во
РСМ и тоа преку анализа на сите столбови: доделување на надлежности, приходи,
расходи, трансфери и задолжување.



ЕЛС треба да ја подобрат комуникацијата со даночните обврзници и да
работат кон унапредување на даночното однесување и морал како принцип
за добра даночна администрација. Одложената наплата на даноците на имот,
кои се регресивни, не значат загубени даноци. Доколку се бележи пад на
наплатата на данокот на имот и следната година, тоа најмногу би се должело на
ефектот на намален доходот на граѓаните, отколку на даночното однесување на
даночните обврзници.



Потребно е ЕЛС да го унапредат следењето на работата на јавните
претпријатија. Кризата од Ковид-19 ги откри и недостатоците во односите меѓу
јавните претпријатија и локалните власти. Субвенциите и следењето на
квалитетот, обемот и цената на услугите што ги обезбедуваат јавните
претпријатија потребно е да станат приоритет за ЕЛС, и да ја искористат
можноста за работа кон унапредување на ефикасноста на јавните претпријатија,
рационализација на субвенциите и пресметка на трошокот за комуналните услуги
и неговата покриеност со утврдената цена за тие услуги.



Општините во РСМ треба поефикасно да ги планираат и имплементираат
системите за управување со кризи. ЕЛС немаат функционални системи за рано
предупредување и справување со кризни ситуации како што е кризата
предизвикана со Ковид-19.



Општините во незначителна мера ја користат буџетската резервата која е
планирана за вонредни ситуации како што е епидемијата. И покрај
буџетираните средства за тековна и постојана резерва, во првите девет месеци
општините користат помалку од резервите од претходната година. Од
планираните 1,6 милион евра искористени се само 24% односно 0,38 милиони
евра.



Општините е потребно подобро да ги поврзат стратешките планови со
финансискиот дел од буџетите. ЕЛС во најголема мера не спроведуваат брза
анализа на финансиските импликации врз локалните финансии и покажуваат
неповрзаност на стратешките со финансиските планови како и на итните реакции
со оперативни стратегии за управување со ризици.
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Вовед
Појавата на Ковид-19 пандемијата претставува сериозна закана не само од здравствен аспект
туку и од економски аспект поради негативните ефекти врз глобалната економија. На глобално
ниво вклучително и Република Северна Македонија (РСМ) се бараат начини да се ублажат
негативните економски ефектите и тоа преку повеќе или помалку амбициозни фискални пакети
и економски мерки. Ваквата ситуација создава фискални предизвици сега и во иднина, но носи
и соодветни ризици воопшто на сите нивоа на власт.
Пандемијата Ковид-19 донесе ткн. „нова“ реалност, нов начин на функционирање прво на
секојдневниот живот на граѓаните, а потоа и на граѓаните како економски агенти, па оттука и
функционирање на локалните власти не се исклучок од ваквата ситуација. Ова особено, бидејќи
локалната власт т.е. општините се најблиску до граѓаните и се во „првата линија“ за давање на
одговор на кризата со Ковид-19. Општините беа и сè уште се сведоци на финансиските
потешкотии при обидот да одговорат на итните потреби на граѓаните, а истовремено да
обезбедат континуитет во давањето на услуги на граѓаните во кризни ситуации. Затоа,
пандемијата ги „потсети“ креаторите на политиките дека локална самоуправа е најблиску до
граѓаните и најдобро позиционирано да одговори на нивните специфични предизвици.
Локалната власт е природно поставена за непосреден одговор на кризата и нивната улога во
фазата на закрепнување од Ковид-191.
Одговорот на кризата, санирање на штети и издржливоста на општината бараат финансиски
средства, кои ресурси се ограничени на краток но, и на среден рок. Квантификацијата на обемот
и длабочината на влијанието и разбирањето на влијанијата на Ковид-19 врз општинските буџети,
се предуслов за информирано и ефективно донесување одлуки на локално ниво за справувањето
со шоковите од кризата врз.
Целта на оваа студија е да придонесе кон проценката на обемот и длабочината на
влијанието на Ковид-19 врз општинските финансии во РСМ со фокус на приходите,
вклучувајќи и резиме на мерките преземени во фазата на одговор на кризата во Северна
Македонија и предизвиците кои се очекуваат од други недостатоци и процеси како процена
на ризици и да се даде брз одговор на предизвиците. Сепак ова се рани проценки имајќи во
предвид дека нема поминато ниту една година од почетокот на пандемијата, а нејзините
импликации се уште траат.
Оваа анализа е организирана во неколку делови и тоа: вовед и користена методологија, преглед
на мерките за справување со Ковид-19 донесени на централно ниво во РСМ. Понатаму, главниот
дел од текстот ги претставува и дискутира наодите од одговорите на буџетски корисници од прва
линија или оние кои се финансираат од централниот буџет за ефектите на Ковид-19 врз нивното
финансирање, а потоа се фокусираме и на ефектите врз финансиите на општините во првите три
квартали (девет месеци) од 2020. Исто така користејќи делови од алатката на Самооценка на
општинските финансии (MFSA)2 даваме рефлексија на ефектите врз локалните финансии преку
неколку индикатори од локалните финансии. Финалниот дел ги сумира и дискутира наодите и
дава препораки.

Методологија
Користиме квалитативно истражување и квантитативно истражување и информации од
достапни објави и планови како и регулатива на централните власти, податоци објавени од
владата и другите тела и меѓународни статистики во периодот од март до ноември 2020.
1 Allain-Dupre, D., Chatry, I., Michalun, V., & Moisio, A. (2020). The territorial impact of COVID-19: managing the crisis across levels of government. OECD.
EBRD. (2020
2 Види повеќе овде: http://www.seecities.eu/seecities.eu/MFSA.
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Главни ограничувања на оваа анализа се: ограничените податоци, непредвидливоста на кризата
и импликациите, краткиот период за анализа, ограничени аналитички податоци, хетерогеноста
на општините во РСМ, и др.
Текстот се обидува од одговори на следните прашања:
П1: Кои се прелиминарните влијанија на Ковид-19 кризата врз локалните финансии на
приходната страна кај ЕЛС во РСМ?
П2: Дали системот на меѓувладини односи (intergovernmental relations) ги адресира промените
предизвикано од Ковид-19 пандемијата?
П3: Кои се финансиските потреби, а се појавуваат како јаз од Ковид-19, за општините да
одговорат на надлежностите кои им се пренесени со законите и уставот?
Со цел да се добијат повеќе информации за комплексноста на ситуацијата и сликата на локално
ново спроведена е и онлајн дискусија со главна тема на дискусија “Како се гледа на тековните
и идни влијанија од пандемијата врз јавните локални финансии?”
Поднесени се над деведесет БИЈК до директните корисници на буџетот (засебни единици во
втора половина на септември 2020), за степенот на искористеност на можноста за буџетските
резерви и за процедури за набавка надвор вообичаените процедури на законот за јавни набавки.
Четириесет и два корисници на буџетот на РСМ одговориле на БИЈК (до крај на октомври 2020).
Исто така спроведовме и прашалник со сите општини (ЕЛС) во РСМ за да дадат одговор за
нивните искуства од ефектите кон буџетот на нивните ЕЛС. Податоците се прибрани во текот
на септември/октомври 2020, а респонзивноста е 44% од 81 ЕЛС односно 36 ЕЛС дале одговор
на прашањата поврзани со импликациите на Ковид-19 врз финансиите на нивната ЕЛС.
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Мерките на Владата на РС Македонија за справување со Ковид-19
Првиот потврден позитивен случај во Северна Македонија беше регистриран на 26-ти февруари,
2020 година, но по 5-ти јуни, бројот на заразени лица се зголеми со нагорен тренд. Во декември
овој тренд на т.н. есенски бран, бројот на новозаразени секојдневно експоненцијално се
зголемува, регистрирајќи вкупно 76.251 заболени (21.613 активни).3
Од 18-ти март, Претседателот или РСМ ја прогласи првата вонредна состојба која беше
продолжена до 22-ри јуни 2020 година4. На почетокот од вонредната состојба беше воведена
целосна блокада со полициски час. Од 8-ми мај, Владата (ВРСМ) започна со постепено отворање
на економијата. Од 27 април, беше спроведено постепено олеснување на вонредните мерки.
Буџетот на Северна Македонија за 2020 година5 и Ревидираната фискална стратегија (РФС) пред
Ковид-19 предвидуваа реална стапка на раст на БДП од 3,8% за 2020 година. Растот се
предвидуваше дека ќе биде придвижуван пред сè од потрошувачката, со очекуван реален раст
на извозот од 9,8 %, и салдо на тековната сметка од -1,2% од БДП. Стапката на инфлација се
предвидуваше да биде стабилна на 1,7% и врз основа на овие претпоставки се предвидуваше
буџетски дефицит од 2,3% од БДП. Сепак, поради пандемијата и прогласената вонредна
состојба, затворените граници и воведени сериозни ограничувања во секојдневниот живот (ткн.
социјално растојание), Буџетот за 2020 година се ревидираше (преку уредба со законска сила6),
со изменети макроекономски претпоставки и проекции од страната на приходите и расходите.
Стапката на реален раст на БДП беше ревидирана во надолна линија на околу -3,4%, додека
меѓународните организации предвидуваа околу -4% реална стапка на раст на БДП. Дискусијата
и усвојувањето на вториот ребаланс на буџетот со7 предлог од 05.10.2020 предвидува надолна
линија на растот од -4,4%8, како резултат на пад на приватната потрошувачка од 4%, на бруто
инвестициите од 10,2%, а буџетското салдо од планираните -2.3% од БДП, се ревидирани на 6.8% со првиот и -8.4% со вториот ребаланс на буџетот на РСМ. Истовремено на 20.11.2020
прогласена е и кризна состојба на територијата на цела државна во период од триесет дена.

https://koronavirus.gov.mk/stat состојба 17/12/2020
Периодот 18/3/2020-22/06/2020 се поклопува во најголем дел со вториот квартал (К2) од фискалната 2020 година од 1/4-30/6/2020
5 Министерство за Финансии на Република Северна Македонија, Сл. Весник 265/2019, https://finance.gov.mk/mk/Budget_RSM_2020
6 На 15/05/2020, Сл. Весник 126/2020, https://finance.gov.mk/files/Uredba_za_dopolnuvanje_na_budget2020.pdf
7 Министерство за Финансии на Република Северна Македонија, https://finance.gov.mk/files/u6/REBALANS%202020%20%202%20%28verzija%20za%20sobranie%29%2005.10.2020%20%281%29_0.pdf
8 Министерство за Финансии на Република Северна Македонија, https://finance.gov.mk/node/401
3
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Табела Макроекономски индикатори за РСМ, надолно проектирање

Реален БДП
(ревидирани
проекции на
година)
Стапка на
инфлација
(ревидирани
проекции на
година)
Јавни приходи –
Буџет на РСМ
(промена,
првичен
наспроти
ревидиран)
Јавни расходи –
Буџет на РСМ
(промена,
првичен
наспроти
ревидиран)
Буџетски
дефицит
(ревидиран
буџет)

Ревидиран
Буџет на
РСМ за 2020,
МФ, Мај
2020
проекција9

Ревидиран
Буџет 2 на
РСМ за 2020,
МФ, Неом.
2020
проекција10

Меѓународен
Монетарен
Фонд, Април
2020 проекција

-3.4%

-4.4%

-4%

-0.2%

1%

-11.5%

-11.5%
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-14.7%

+1.4%

+4.1%

-2.3%

-6.8%

-8.5%

-6.5%

Меѓународен
Монетарен
Фонд, Неом
2020
проекција12

Народна Банка
на РСМ,
Мај 2020
проекција 13

Европска
Комисија,
Мај 2020,
проекција14

Европска
Комисија,
есен 2020,
проекција15

Претпоставки
во Предлог
Буџет за 2021
г16

-5.4%

-3.5%

-3.9%

-4.9%

4.1%

0.9%

~0%

0.1%

-0.7%

1.5%

8.3%
споредено
со Р2 од
2020

-25%

-2.1%
споредено
со Р2 од
2020

-6.8%

-8.6%

-4.9%

Извор: Министерство за Финансии, Народна Банка на РСМ, Европска Комисија, Меѓународен Монетарен Фонд

За да се олеснат негативните ефекти од Ковид-19, Владата на Северна Македонија во изминатиот
период усвои и спроведе три групи/сетови на економски мерки, додека со вториот ребаланс од
ноември 2020 се предвидени мерки во четврт сет.
Овие мерки беа и се планирани пред сè за ранливите групи и за различна низа на бизниси и
граѓани, со проценета релативна вредност од 5% од БДП или 550 милиони евра, од кои повеќето
беа опфатени преку третиот сет на мерки објавени во средината на мај 2020 (види Анекс).
Во почетокот на октомври 2020 се објави и план за четврт сет на мерки со проценета вредност
од дополнителни 4,5% од БДП односно преценета вредност од 470 милиони евра, кој предвидува
продолжување на активностите од претходните мерки за помош кои повторно се во насока на
поддршка на ранливи категории, зачувување на работните места, како и поддршка на бизнис
секторот преку грантови и други финансиски инструменти но, и дел во една мерка со кој се
предвидува поддршка на општините во зачувување на фискалната и финансиската стабилност17:
“(30) За да го олесниме работењето на општините во време на Ковид-19, ја определивме
мерката - Промена на пресметка на основата за финансирање на Единиците на локалната
самоуправа, со која при издвојување на средства за единиците на локална самоуправа,

Министерство за Финансии на Република Северна Македонија,, https://finance.gov.mk/mk/Budget_RSM_2020
Министерство за Финансии на Република Северна Македонија,, https://finance.gov.mk/files/u6/REBALANS%202020%20%202%20%28konecen%29%20-%2002.11.2020%20%282%29.pdf
11 IMF Country Report No. 20/113, Republic of North Macedonia, https://bit.ly/2MkBdp9
12 IMF Country Report No. 20/113, Republic of North Macedonia, https://bit.ly/2MkBdp9
13 Народна Банка на Република Северна Македонија, https://bit.ly/2U2c0Ut
14 European Economic Forecast Spring 2020, https://bit.ly/2XPiI1q
15 Европска Комисија, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf
16 Министерство за Финансии на Република Северна Македонија,
https://finance.gov.mk/files/u6/BUDZET%202021%20%28verzija%20za%20sobranie%29%2011.11.2020%20%282%29.pdf
17 Влада на Република Северна Македонија, https://vlada.mk/node/22629
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наместо само за претходната година како до сега, во предвид ќе биде земена пресметката
на просечна наплата на ДДВ за претходните три години18.„

Регулатива во јавните финансии која овозможува користење на средства во
„невообичаени“ ситуации
Користење на буџетска резерва во 2020
Во Законот за Буџети во член 11 се наведува планирање на средства за непредвидени случаи
како: 1) постојана и 2) тековна буџетска резерва.
Постојната буџетска резерва регулира дека може да се користи во случаи како Ковид-19,
односно за отстранување на последици како што се епидемии. Во случај на кризна состојба
одобрените средства од постојната буџетска резерва може да се зголемат преку распределба меѓу
министерствата и другите органи но, до 5% намалување на буџетските средства на органите без
нарушување на нивното редовно функционирање.
Тековната буџетска резерва пак се користи за непредвидени случаи, кога не се предвидени
средства или пак не се доволни предвидените средства.
Вкупно тековните и постојаните средства од буџетската резерва заедно не треба да надминат 3%
од тековните расходи од основниот буџет.
Одлуката за користење на средствата од резервата ја носи Владата, и се дополнителни права за
трошење на буџетските корисници. МФ поднесува извештај до Владата полугодишно и годишно
за трошењето на овие планирани алокации.

18

ibid

12

Извор: Закон за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11,
171/12, 192/15 и 167/16), (текст неофицијален пречистен текст МФ), од www.finance.gov.mk

Како во Законот за буџетите така и во Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(ЗФЕЛС) во член 31 се предвидува буџетска резерва за непланирани или помалку планирани
расходи во висина од 3% од вкупно планираните средства од основниот буџет на
општината. За негово користење се одлучува на Совет на ЕЛС, или до вредност од 50 илјади
денари одлучува Градоначалникот. Градоначалникот за користењето на овие средства дава
извештај на Советот на општината.

Извор: Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа (пречистен текст во МФ) (Службен весник
бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), од www.finance.gov.mk

Во Буџетот на РСМ за 2020 во делот Расходи по ставки, во 41 Резерви и недефинирани расходи,
планирани се вкупно 200 милиони денари (околу 3,24 мил ЕУР19), од кои по 100 милиони (1,6
мил ЕУР) за ставка 412 Постојана резерва (непредвидени расходи) и исто толку за ставка 413
Тековна резерва (разновидни расходи).
Оваа резерва е планирана како расход од буџетот на Министерство за Финансии – Функции на
државата. Во моментот кога е усвоен буџетот на РСМ за 2020, оваа сума како удел во
планираните расходи на буџетот учествувала со 0,07%. Со првиот ребаланс на буџетот преку
Уредбата со сила на закон, резервата е непроменета во апсолутен износ. Во вториот ребаланс, се
зголемува вкупната висина на 230 милиони денари (3,7 мил ЕУР) и тоа постојаната резерва на

19

61,69 мкд = 1 ЕУР
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180 милиони денари, додека тековната се намалува на 50 милиони денари. Вкупно учеството
на резервите во вкупните планирани расходи со вториот ребаланс за 2020 е 0,08%.
Во периодот на вонредна состојба20, Владата донесе и Уредба со законска сила која се однесува
на Законот за Буџети21 со која Фискалната стратегија, Завршната сметка на буџетот на РСМ, се
одложуваат за времетраење на вонредната состојба, а буџетските корисници можат да ги
намалат одобрените средства во периодот до 70% на ниво на ставка (во рамки на потпрограма и
буџет).
Со цел да утврдиме како и во колкава мера буџетските корисници ја искористиле можноста за
користење на буџетската резерва, преку БИЈК до 97 буџетски корисници (на централниот буџет)
побаравме да ни одговорат дали во периодот од почетокот на кризата па се до крајот на август22
за цели на справување импликациите од Ковид-19 побарале и/или искористиле средства од
постојната или тековната буџетска резерва.
Четириесет и две барања беа одговорени (43%) меѓутоа ниту еден од оние буџетски корисници
кои доставиле одговор за периодот не потврдил дека користеле средства од постојната или
тековната резерва, а за потреби на справување со влијанијата од Ковид-19.
Од она што е достапно од извештаите на буџетските корисници на централниот буџет, за
периодот од почетокот на 2020 заклучно со 8-ми месец 202023, се известува дека од овие ставки
преку буџетски корисник, резервата е користена од страна на три буџетски корисници и тоа:
-

Министерство за финансии – Функции на државата, од каде реализирани се 46,9 милиони
денари од постојаната резерва,
Министерство за надворешни работи – кое реализира 6 милиони денари од постојаната
резерва,
Финансирање од областа на дејностите на културата - искористиле 3 милиони денари од
тековни резерви.

Или вкупно за првите осум месеци од годината од буџетската резерва искористени се 55,9
милиони денари (скоро 1 милион евра).
На локално ниво кај општините во РСМ, податоците од реализираните расходи од буџетската
резерва од ЕЛС за девет месеци од работењето, за трите квартали24 покажуваат дека само 2 ЕЛС
не планирале резерва во нивниот годишен буџет, односно 79 ЕЛС планирале буџетска резерва
(тековна, постојана или и двете). Заклучно третиот квартал (К3), во текот на првите девет месеци
од 2020 година, 52 општини искористиле средства од ставка буџетска резерва, и тоа 17 од
постојана резерва, 48 од тековна резерва (13 ЕЛС користеле средства и од тековната и
постојаната резерва).
2020 Буџетска резерва (мкд) кумулативно кај ЕЛС
План

Реализација/План
Реализација (К1-К3)

%

Постојана резерва

37,585,000

3,978,753

10.6

Тековна резерва

60,995,000

19,341,084

31.7

98,580,000
(1.6 мил ЕУР)

23,319,837
(0.38 мил ЕУР)

23.7

ВКУПНО

Извор: реализација на буџет на ЕЛС за К3, 2020, пресметки на авторот

На 25/03/2020, Сл. Весник 79/2020
Министерство за Финансии на Република Северна Македонија,
https://www.finance.gov.mk/files/Uredba_so_zakonska_sila_za_Zakon_za_budget.pdf
22 Пресек на добиените одговори по барањата е 31/8/2020
23 Последни податоци Министерство за Финансии на Република Северна Македонија, https://www.finance.gov.mk/mk/node/693
24 Првите три кварти го опфаќаат периодот 1/2020-9/2020
20
21
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Во 2020 година (во првите три квартали) на кумулативна основа од планираната постојана
резерва реализирани се 10,6% или 4 милиони денари, додека од ставката тековна резерва
реализирани се 32% или 19,3 мил. денари.
По регионален преглед, (кумулативно за општините кои и припаѓаат на планските региони)
највисока апсолутна реализација има од страна на ЕЛС во Североисточниот плански регион, а
најниска кај ЕЛС во Источниот плански регион.
План и реализација на буџетски расходи: 41 Буџетска резерва
(план за 2020, реализација к1-к3 2020, во мкд)
милиони мкд

60

38.8

40
20
0

5.3 2.3

4.1 0.6

Вардарски

Источен

7.1

1.7

Југозападен

6.3 2.4
Југоисточен

Планирана Вкупно Резерва

8.8

17.3
2.0

Пелагониски

2.2
Полошки

11.0 7.2
Североисточен

4.8
Скопски

Реализирана Вкупно Резерва

Извор: реализација на буџет на ЕЛС за К3, 2020, пресметки на авторот

Споредба со истиот период во 2019 година на кумулативна основа кај сите ЕЛС во РСМ
укажува дека во 2019 година се потрошени повеќе средства од резервите споредено со
првите три квартали 2020 година.
Во 2019 година во буџетите за целата година биле планирани 39 мил. денари постојана резерва,
додека за 2020, пак биле планирани биле 37,6 мил. денари. Во првите три квартали од 2020
година реализирани се вкупно 4 мил. денари додека во истиот период во 2019 година биле
реализирани 12 мил. денари, што претставува две третини помалку споредено со истиот период
претходната година (66,7% помалку).
Во ставката тековна резерва, вкупно кај сите ЕЛС во 2019 година била планирана вредност од
58,5 мил. мкд, додека за 2020 година пак 61 мил. денари. Во првите девет месеци во 2019
потрошени се 23,5 милиони денари, додека за истиот период во 2020, реализирани се 19,3 мил.
денари (или 17,7% помалку).
Како и погоре, ова укажува дека општините и покрај оваа можност на користење на
постојаната резерва, која е законски утврдена и дадена можност да се корисни во
непредвидени ситуации како што е пандемија/епидемија и други непогоди ЕЛС, не ја
користат доволно како можност за справување со Ковид-19.
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Постојана резерва
(непредвидливи расходи)
во мкд

Тековни резерви (разновидни
расходи) 2020 (К1-К3)
во мкд

План

Реализација

План

Реализација

2020 к1-к3

37,585,000

3,978,753

60,995,000

19,341,084

2019 к1-к3

39,060,982

11,976,453

58,531,604

23,491,908

-3.8

-66.8

4.2

-17.7

Промена (%)

Извор: реализација на буџетите на ЕЛС за квартали, пресметки на авторот

Видувањата и перцепциите на ЕЛС за импликациите на Ковид-19 врз локалните
финансии
Фискалните предизвици со кои се соочени ЕЛС можат да се видат и преку квалитативни и преку
квантитативни податоци. Квалитативните податоци беа прибрани преку спроведен прашалник
за перцепциите и активностите на ЕЛС во текот на пандемијата во однос на јавните финансии и
кои проблеми ги предизвикала врз нивните финансии.
Во текот на септември/октомври беше спроведен прашалник помеѓу ЕЛС, респонзивноста на
ЕЛС е релативно помала од вообичаено, еден од предизвиците според разговорите со
претставниците на ЕЛС беше и периодичното (не)работење на администрацијата поради Ковид19 поради што и комуникацијата беше ограничена. Сепак од 81 ЕЛС, 36 ЕЛС дале одговор на
прашањата поврзани со импликациите на Ковид-19 врз финансиите во нивната ЕЛС (44% од
ЕЛС во РСМ одговориле на прашалникот, што според бројот на жители во ЕЛС кои одговориле
опфатени се 35% од жителите на РСМ25).

Ребаланс на буџетите на општината: Поради Ковид-19 или не?
Во периодот од почетокот на пандемијата до септември од добиените одговори од оние ЕЛС кои
одговориле, 66% од нив (две третини) веќе имаат усвоено ребаланс на буџетите на ЕЛС меѓутоа
поголемиот дел наведува дека ребалансите не се главно поради импликациите на Ковид-19 врз
јавните финансии на локално ниво. Дел од ЕЛС пак наведуваат, (17% од примерокот), дека
ребалансот е главно резултат од потребата за промена на плановите поради
импликациите на пандемијата врз јавните финансии во нивната општина.
Дали вашата ЕЛС има ребаланс на буџетот на општината за 2020 година
60%
50%

49%
34%

40%
30%
20%
10%
0%

17%

Да, веќе има ребаланс на буџетот и
истиот се донесе главно поради Ковид-19
причини

Да, веќе има ребаланс на буџетот и
истиот не се донесе главно поради
Ковид-19 причини

Не, нема донесено ребаланс на буџетот

Извор: одговори на спроведен прашалник кај ЕЛС

25

Број на жители според Попис на население од 2002
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Очекувањата за промена кај приходите на општината
Во однос на очекувањата за промени во Приходите на ЕЛС и во кои групи на приходи, најголем
процент на ЕЛС кои одговориле дека, очекуваат кумулативно пад на приходите од 5% до 30%.
За различните видови на приходи постојат значителни разлики во очекувањата за висината на
влијанието кој го има оваа криза врз приходите кај ЕЛС, што произлегува од низа причини меѓу
кои и карактеристиките на секоја од ЕЛС.
Додека одредени општини сметаат дека нема да има никакво влијание врз прибирањето на
приходите во однос на претходната година, други пак очекуваат да има влијание од над 50%
и тоа најмногу кај даноците на имот, таксите за дозволи за вршење на дејност и кај
ставката други не-даночни приходи.
Очекувањата за пад на приходите за 2020 во споредба со претходната година, а
како резултат на Ковид-19

40%
20%
0%

34%

26%

37%

3%
Нема да има
ефекти (0%
промена)

Намалување до 5%

Намалување до
10%

Намалување до
30%

0%

0%

Намалување до
50%

Поголемо
намалување од
50%

Извор: одговори на спроведен прашалник кај ЕЛС
Кои се очекувањата дека ќе има ефекти врз приходите на вашата ЕЛС според
групи на приходи и до кој степен
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0% без промена
Пад до 10%
Пад од 10%-30%
Данок од
Даноци на имот Даноци на
доход, од
специфични
добивка и од
услуги
капитални
(комунални
добивки
такси)

Такси на
Такси и
користење или надоместоци
дозволи за
вршење на
дејност

Други неданочни
приходи

Продажба на Трансфери од
земјиште и други нивоа на
нематеријални
власт
вложувања

Пад од 30% до 50%
Пад од повеќе од 50%

Извор: одговори на спроведен прашалник кај ЕЛС

Според фреквенцијата на одговори за висината на влијанието врз видовите на приходи, најголем
дел од ЕЛС одговараат дека нема да има влијание врз таксите и надоместоците, пад до 10%
очекуваат најчесто кај даноците од доход, добивка и капитална добивка и такси за вршење на
дејност, пад до 30% се очекува кај приходите од трансферите, пад до 50% на приходи од
продажба на земјиште.

Очекувањата за промена кај расходите на општината
Од друга страна пак очекувањата кај расходната страна на буџетот кај ЕЛС, според перцепциите
на ЕЛС се очекува на кумулативно ниво намалување на расходите во рамки од околу 10%. За
18% од општините, очекувањата се дека нема да има промени на расходите, за 39% од
општините кои одговориле се очекува зголемување на расходите, додека за 44% се очекува
намалување на вкупните расходи. Кај 35% од ЕЛС се очекува кумулативно зголемување на
расходите помеѓу 10% и 30%.
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Oчекувањата за промена на расходите за 2020 во споредба со
претходната 2019 година, а како резултат на Ковид-19
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

26%
18%

15%

15%

9%

9%

9%

0%
Нема да има
ефекти (0%
промена)

Зголемување до Зголемување до Зголемување до Зголемување до Намалување до Намалување до Намалување до
5%
10%
30%
50%
5%
10%
30%

Извор: одговори на спроведен прашалник кај ЕЛС
Зголемување на расходите за 2020 во како резултат на Ковид-19 поред
групи
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%, без промена
> до 10%
> од 10%-30%
> од 30% до 50%
> од 50%

Извор: одговори на спроведен прашалник кај ЕЛС
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Каква стратегија се применува за справување со промените во буџетот?
Според фреквенцијата на одговори најчесто се очекува зголемување на расходите до 10% кај
сите категории на расходи, и тоа посебно кај расходите за тековно одржување, разни
трансфери и социјални надоместоци. Од друга страна пак, кај оние ЕЛС кои очекуваат
намалување на расходите, во поголема мера очекувањата за намалување се за капиталните
расходи од 50%.
Каков вид на буџетска стратегија имплементира Вашата ЕЛС за да се
одговори на намалените приходи?
71%

80%
60%

56%
38%

29%

40%
20%
0%

Одложување на капитални
проекти

Намалување на тековно
оперативни расходи

Одложување на набавки (за
опрема и за други)

„Замрзнување“ на планови за
нови
вработувања/привремени

0%

3%

Намалување на персонал

Other (please specify)

Извор: одговори на спроведен прашалник кај ЕЛС
Поради намалените приходи општините во најголема мера имаат стратегија на намалување на
тековните оперативни расходи и одложување на планираните јавни набавки, а во помала мерка
и на одложување на капиталните расходи (инвестициите).

Очекувања за промени на трансферите
Средствата од меѓувладините трансфери кои ги добиваат општините од централниот буџет,
според буџетот на РСМ во 2020 година во апсолутна вредност, а споредено со ребалансите на
буџетот за 2020 година не се значително променети, па оттука и очекувањата на ЕЛС за тоа дека
нема да претрпат значајни промени во однос на планираните трансфери.
Според последниот ребаланс за 201926, а споредено со вториот ребаланс за 2020 година има
зголемување на планираните трансфери кон ЕЛС за 12% (во апсолутна вредност
дополнителни 2.316 мил мкд, што е 37,5 мил ЕУР).
мил мкд

Вкупен буџет на РСМ
Трансфери кон ЕЛС
% Учество

2020
Ребаланс 1
(Уредба)

Проме
на
Б2020
со Р2
%

Ребаланс
2019

Буџет
2020

228,548

228,251

239,693

242,948

252,838

1.36

5.48

19,119

19,124

21,375

21,331

21,440

-0.21

0.30

План 2019

2020
Ребаланс 2

Промен
а Б2020
со Р1 %

8.4
8.4
8.9
8.8
Извор: МФ, Буџет и ребаланс(и) на буџети на РСМ за фискални 2020 и 2019 година

8.5

Меѓутоа споделените даноци (shared taxes) кои се администрираат на централно ниво, имаат
опаѓање во прибирањето, па затоа може да се очекува и нивно намалување и на општинско ниво.
Истовремено, според одговорите на општините, истите имаат зголемена потреба од средства

Завршната сметка на буџетот на РСМ за 2019 година уште не е условена од Собранието и не е јавно достапна за да се увиди реализацијата на
трансферите
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како резултат на зголемените трансфери од ЕЛС кон другите ентитети, како што се комуналните
претпријатија.
Според одговорите кои ги дале општините на прашањето за тоа дали ги зголемиле трансферите
од општината кон другите ентитети, во најголем дел одговориле дека нема зголемувања. Додека
пак оние кои што навеле дека има зголемувања, истите се речиси исклучиво зголемувања на
трансферите кон јавните комунални претпријатија.
Според одговорите на општините, потреба од поголеми трансфери кон комуналните
претпријатија е резултат на: а) намалената наплата на приходите поради финансиските проблеми
со кои се соочуваат граѓаните, а прибраните приходи не се доволни за тековното работење на
комуналните претпријатија, и б) потребата за обезбедување на поголем обем на услуги од страна
на јавните претпријатија за комунална хигиена и чистота, и двете предизвикани поради
пандемијата. Потребата за зголемување на трансферите кон овие претпријатија различно се
оценуваат од страна на општините, и тоа од 10% па дури и до 50% повеќе од првично
планираните вредности за годината.
На прашањето за тоа дали општините сметаат дека е потребно зголемување на трансферите
од централната власт кон општините, речиси сите општини кои дале одговор сметаат
дека истите треба да се зголемат. Речиси сите ЕЛС одговориле дека зголемување на
трансферите се потребни за следните сектори/области:
а) Јавни комунални претпријатија (за хигиена) – со 10%-15% потреба на зголемување на
средствата на трансферите
б) Образование и детска заштита - со 10%-20% потреба за зголемување на средствата

Користење на буџетска резерва
Според одговорите на ЕЛС, две третини од оние кои одговориле, веќе користеле или очекуваат
да користат средства од буџетската резерва. Сепак, повторно како и кај наодите од финансиските
извештаи, до третиот квартал, во поголема мера се користи тековната резерва, а во помала
мера постојаната резерва планирани во буџетот на ЕЛС.
Дали ЕЛС во текот на 2020 како резултат на Ковид-19 користеше/користи буџетска
резерва (резерва според член 31, тековна и постојана)?
50%
40%
30%
20%
10%
0%

40%

29%

23%
9%

Да, користи/еше тековна Да, користи/еше постојана
резерва
резерва

Не, но очекуваме да се
користи до крајот на
фискалната 2020

Не, не користи/користеше
ниту тековна ниту постојана
резерва во 2020

Извор: одговори на спроведен прашалник кај ЕЛС
Според општините, барање за задолжување на ЕЛС кај Централната власт, а како резултат на
Ковид-19 импликациите не е барано. Општините до октомври исто така не побарале ниту
краткорочно ниту долгорочно задолжување кај централната власт. Една ЕЛС одговорила
позитивно дека во изминатиот период се задолжила, додека останатите ЕЛС до почеток на
октомври 2020 година сметаат дека нивната општина нема потреба од задолжување.
Дали ЕЛС како резултат на Ковид-19 причини (наведете доколку апликативно)
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Побарала краткорочна позајмица од Буџетот на РМ (член 43-а)

0

Долгорочна позајмила од Буџетот на РМ (член 43-б)

0

Се задолжила
Не, немало досега потреба

Извор: одговори на спроведен прашалник кај ЕЛС
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35
36

Што бараат општините од Централната власт според истражувањето?
Препораки од страна на ЕЛС кон Централната власт во насока на унапредување на состојбата
предизвикана од Ковид-19 преку импликации врз работата на општините, кои ги наведуваат ЕЛС
според своите видувања се најразлични, меѓутоа според зачестеноста на приоритетите кои ги
наведуваат, општините најчесто бараат:
 Зголемување на уделот за општините од споделените даноци, пред сè од ДДВ, но и
зголемување на другите дотации,
 Специјално дизајнирани трансфери за справување со Ковид-19 предизвиците и мерките,
 Директна финансиска помош за покривање на долгови, одложување на плаќање на обврски
кон доверители, како и одложување на обврските за кредити,
 Поставување на фискални правила за висината на обврски и доспеани обврски,
 Намалување на расходите на централната власт за непродуктивни расходи како и
привремени вработувања.

Промена на приходите на централно ниво
Вкупните даночни приходи во Буџетот на РСМ во текот на 2020 (заклучно со трет квартал), а
споредено со динамиката од претходните неколку години во истиот период укажува дека во
почетокот на 2020 година даночните приходи (во месец јануари и февруари) бележат раст кој е
споредлив со динамиката на растот од претходните години, спредени во истиот период.
Веќе во март 2020 и во континуитет во текот на месеците од вториот квартал приходите
опаѓаат со зголемен интензитет и тоа до триесет проценти споредено со претходната година
во истите месеци. Интензитетот на пад на вкупните даночни приходи на централно ниво е
понизок во месеците од почетокот на третиот квартал поради понискиот пад во месец јули.
Кумулативно во првите осум месеци на 2020 споредено со истиот период во 2019 година,
вкупните даночни приходи во РСМ се пониски за 12%.
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Извор: Фискални податоци, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Приходите од данокот на личен доход27 како и вкупните даночни приходи бележат
најинтензивен пад во вториот квартал, благо придвижување кон приходите од претходната
година во третиот квартал но, повторно со пад во месец август. Кумулативно за првите десет
месеци во 2020 година, а споредено со 2019 година во истиот период, приходите од данок на
личен доход на национално ниво се пониски за 2,6%. Според трендот базиран на минатите
години, во последниот квартал од годината прибраните приходи од данок на личен доход е
значително повисок во споредба со претходните квартали поради сезонскиот ефект на одредени
уплати, оттука промените во последниот квартал и прибраните приходи од овој данок ќе имаа
значаен ефект врз кумулативната промена за цела година.

Извор: Фискални податоци, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Приходите од данокот на додадена вредност, во Буџетот на РСМ во текот на 2020 (до трет
квартал), а споредено со динамиката од претходните неколку години во истиот период, укажува
дека во почетокот на 2020 година приходите од ДДВ (во месец јануари и февруари) следат
речиси идентичен тренд како и претходните години, односно бележат раст кој е споредлив со
динамиката на растот од претходните години за истиот период.
Веќе во месец март 2020 година и во континуитет во месеците од вториот квартал,
приходите од ДДВ опаѓаат со значителен интензитет, посебно во април и мај и тоа до 44
проценти споредено со истите месеци претходната година. Интензитетот на пад на приходи
од ДДВ е понизок во третиот квартал, поради вредноста на прибраните приходи во месец јули
кои се речиси идентични во апсолутна вредност со јули претходната година (+1%). Веќе во месец
август повторно има пад, но со тренд на сезонските очекувања. Кумулативно за првите десет
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Белешка: со Законот за данокот на личен доход, со примена од 2019 година (Службен весник на РСМ, бр. 241/18,
275/19 и 290/2020), престанува да важи Законот за персоналниот данок на доход (Службен весник на Република
Македонија‘‘ број 80/93... 190/17)
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месеци од 2020 година, а споредено со 2019 година истиот период, приходите од ДДВ се
пониски за 11%.

Извор: Фискални податоци, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Приходите од данокот на добивка како и останатите видови на даночни приходи бележат пад
во вториот и третиот квартал од 2020 споредено со претходната година во истите квартали. Кон
крајот на третиот квартал и почетокот на четвртион квартал, се бележи позитивна промена
споредено со претходната година. Кумулативно, во првите десет месеци од 2020 година,
споредено со истиот период во 2019 година, приходите од данокот на добивка се пониски за
11%.

Извор: Фискални податоци, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Во целост даночните приходи во првите три квартали од 2020 година во буџетот на РСМ се
пониски за 11% споредено со истиот период во 2019 година. Најголем пад има во вториот
квартал од првите три квартали, и најголем придонес кон падот е инициран поради падот на
приходите од данокот на додадена вредност кои учествува со најголем дел во вкупните даноци
на РСМ.

Даночни приходи по вид
(во мил. денари)

2019

2020

Промена, К-со-К,
2020 со 2019, %

Кумулативна
промена за
три квартали,
%
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Даноци
Персонален данок на доход
Данок на добивка
ДДВ (нето)
Акцизи
Увозни давачки
Други даноци

K1
26,272
4,053
3,431
12,124
5,128
1,408
128

К2
28,191
4,649
3,104
11,944
6,908
1,447
138

К3
29,677
4,520
2,562
13,727
7,191
1,502
176

К4
30,974
5,484
2,458
14,264
6,860
1,676
232

K1
26,137
4,394
2,946
11,752
5,201
1,694
151

К2
21,178
4,062
2,798
8,347
4,592
1,295
84

К3
27,534
4,436
2,116
12,818
6,413
1,675
76

Извор: Фискални податоци, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

K1
-1
8
-14
-3
1
20
18

К2
-25
-13
-10
-30
-34
-11
-39

К3
-7
-2
-17
-7
-11
12
-57

К1+К2+К3
-11
-2
-14
-13
-16
7
-30

Приходите кај општините пред и за време на Ковид-19
Споредба по статистички региони и урбани и рурални општини

Буџетот на општините се полни преку повеќе извори на приходи. Најголем удел имамат трансферите
од централната власт, кои во првите три квартали од 2020 учествувале со 69% во вкупните приходи
за првите три квартали. Учеството на трансферите во вкупните приходи на општините во првите
три квартали од 2020 година се зголемило за 8 п.п. споредено со учеството на трансферите во
вкупните приходи на општините во истиот период минатата година (заклучно со К3 2019г, кога
трансферите учествувале со 60,9% во приходите заклучно со квартал 3).
Во апсолутна вредност приходите прибрани до К3 во 2020 година кај ЕЛС на кумулативно изнесуваат
25.735 милиони денари (околу 417,17 милиони евра), за разлика од истиот период во 2019 година кога
изнесувале 23.902 милиони денари (околу 387,45 милиони евра).
Иако се зголемени на кумулативна основа приходите прибрани во пртите три квартали во 2020 година,
поедини групи на приходи се повеќе или помалку негативно погодени како резултат на намалената
економска активност во к2 и к3 во 2020 година.
Структурата на приходите во првите три квартали 2020 година, а споредено со структурата во
првите три квартали во 2019 година се менува, и тоа најмногу кај трансферите во нагорна линија.
Во надолна линија, намалување на учеството во структурата има кај даноците на специфичните услуги
како и кај приходите од продажба на земјиште, кои директно зависат од економската активност на локално
ниво и влијаат врз прибраните приходи, како и кај даноците на имот кои пак бележат намалено учество
во структурата поради одложување на наплатата на овие приходи.

1-9/2019

1-9/2020

Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Приходите од данок од личен доход, од добивка и од капитални добивки како група кумулативно не
бележат пад туку пораст во првите девет месеци, она што е видливо е опаѓањето на стапката на раст во
третиот квартал, додека се бележи значителен раст на приходите во вториот квартал од 2020 споредено со
истиот период претходната година.
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Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

26

Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот
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Приходите од даноци на имот - Даноците на имот вообичаено се собираат во вториот квартал (по
издавање на решенијата до крајот на првиот квартал) евидентно претрпуваат намалување во прв квартал
главно бидејќи дел од општините донесоа одлуки за одлагање на издавање на решенијата во периодот на
вонредните состојби, како мерка за олеснување за ефектите на пандемијата врз граѓаните преку одлагање
на плаќањето на даночните обврски за данокот на имот. Во вториот квартал во 2020 година, во споредба
со претходната година бележиме поголем пад и тоа од 19%, додека во К3 приходите се изедначуваат со
истиот квартал во 2019. На кумулативно ниво во првите три квартали на 2020 споредено со првите
три квартали на 2019 година собрани се 9,8% помалку даноци од имот.
Локалните даноци како даноците на имот се генерално нееластични даноци и промената може да се смета
дека може да биде предизвикана од а) ефект на доход т.е. значителен пад на куповната моќ на даночните
обврзници или пак б) како резултат на ефект на однесување на даночните обврзници. Имајќи предвид дека
вториот квартал има надолна промена односно намалување на приходите од даноци на имот, во третиот
квартал наплатата година за година се изедначува. Ова може да биде предизвикано не како резултат на
промена ефектот на однесувањето на даночните обврзници туку како резултат на ефектот на доход т.е.
пад на куповната моќ на граѓаните. Сепак кај некои општини и обврските за плаќање на данокот на имот
беа одложени па затоа останува да видиме во наредната година каква ќе биде наплатата за одложената
наплата од 2020 година.
Даноци на имот - квартално ниво
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Најголем пад споредено со претходната година на кумулативна основа бележат општините во Полошкиот
плански регион од дури 30%, и општините во Вардарскиот плански регион од 20%. Раст на приходите од
даноци на имот пак на кумулативна основа, споредено со претходната година бележат општините во
Југоисточниот и Североисточниот плански регион.
Гледано од аспект на рурални наспроти урбани општини, падот на кумулативно ниво е значително
поголем кај руралните општини, односно за 16,5% споредено со минатата година, а пад од 9% има кај
урбаните општини на кумулативно ниво.
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Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Приходи од даноци на специфични услуги – овие приходи се група на даноци кои се однесуваат на
комуналните давачки, и ги содржат, а воедно и со најголем удел, надоместокот за уредување на градежно
земјиште, како и надоместоците од комунална дејност. Овие приходи се сопствени приходи на општините
кои директно зависат од економската активност и плановите за инвестиции на деловниот сектор. Овие
приходи се и вообичаено приходи со најголем удел во вкупните приходи на општините, после
трансферите. Оттука и промена во структурата на приходите на ЕЛС се должи и на нивното намалување
особено за сопствените приходите.
Приходите од специфичните услуги во сите три квартали од 2020 се пониски во споредба со истите
периоди во претходната година. Кумулативно за првите девет месеци се намалиле за 12% споредено
со претходната година во истиот период. Најголем пад е видлив во вториот квартал, кога всушност се
и воведени и забраните за движење и вонредната состојба, додека во третиот квартал е забележан помал
пад и тоа од 4% споредено со третиот квартал во 2019. Вообичаено овие приходи покажуваат релативна
рамномерност во првите три квартали и зголемен прилив во четвртиот квартал, па оттука економска
активност во четвртиот квартал од годината ќе го детерминира конечниот ефект врз овие приходи на
општините.

На кумулативно ниво за првите девет месеци, на регионално ниво најголем пад на приходите од
специфични услуги е забележано кај општините во Пелагонискиот регион и во Источниот плански регион
со пад од повеќе од една петтина, и речиси исто толку во Полошкиот плански регион.
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Пораст на приходите од специфични услуги пак има кај општините во Североисточниот плански регион,
и тоа од 9 проценти споредено со претходната година за истиот период. Зголемувањето на приходите во
овој регион е предизвикано единствено преку зголемување на приходите во К3 и тоа кај една општина Куманово, додека кај сите останати општини во регионот се бележи намалување на приходите од
специфични услуги.
Значително поголем пад на приходите бележат урбаните наспроти руралните општини, што е очекувано
поради тоа што инвестициите и воопшто економската активност е поинтензивна во урбани средини, има
повеќе деловни субјекти како даночни обврзници во урбаните општини па промените односно падот се
рефлектира повеќе кај урбаните општини.

Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Други неданочни приходи- се група на неданочни приходи кои во себе содржат приходи од вишоци,
приходи од самопридонес, приходи од наплата на отпишани побарувања, различни надоместоци и тн.
Оваа група на приходи учествува со околу 2% во вкупните приходи во К1-К3 во 2019, а во истиот период
2020 опаѓа на учество од помалку од 1%, односно се намалува за повеќе од половина (62%). Падот на оваа
група на приходи започнува и во К1, па продолжува во трите квартали. Најголем пад има кај општините
од Пелагонискиот и Југоисточниот плански регион, додека има зголемување во Источниот регион,
меѓутоа, истото е предизвикано од еднократна промена кај едена од општините односно Пробиштип во
К2. Значително поголема промена има кај општините кои се категоризирани со седиште во урбана средина
наспроти руралните.
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Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Трансфери од централната власт – се со најголемиот удел во вкупните приходи за ЕЛС: тековните
трансфери од буџетот на РСМ, дотациите за ЕЛС за ДДВ, наменските дотации за ЕЛС, блок дотациите и
дотациите за одредени намени. На кумулативно ниво трансферите бележат раст од 24% за трите квартали,
и тоа континуирано во сите три квартали и тоа од 28% во К1, 20% во К2 и 23% во К3 споредено со истите
периоди во претходната 2019 година.
Најголема промена на кумулативна основа има кај Скопските општини со кумулативна нагорна промена
од 37% во споредба со претходната година. Дополнително урбаните општини исто така имаат раст од 24%
споредено со првите три квартали во 2019 година, додека пак раст од 21,5% има кај руралните општини.

Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот
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Она што е важно да се напомене за трансферите од централната власт дека не се очекуваат
значителни промени на трансферите од централниот буџет кон општините, во кумулативна
вредност.

Вкупни трансфери од центална власт кон локална власт и нивен удел во
приходи
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741 (Вклучува: тековни трансфери+пренесен вишок+дотации од ДДВ+наменси дотации+блок
дотации+капитални трансфери), мил мкд
удел на 741 траснфери во вкупни приходи
реализација за година %

Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот
Имено, иако со првиот ребаланс за 2020 се намалени вкупните планирани трансфери кон ЕЛС, со вториот
ребаланс на буџетот за 2020 од ноември тие се вратени на планираното ниво и ја надминуваат првичната
планирана вредност за 2020.
За следната 2021 година според предлог буџетот, се предвидува благо намалување на вкупната
вредност на планираните трансфери од централниот буџет за целата 2021 фискална година.

Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот
И покрај значителниот пад на ДДВ во 2020 (пад од 11% во првите десет месеци) кој би се
рефлектирал и со пад на трансферите од ДДВ кон ЕЛС, централната власт предвидува да не го земе
во предвид падот во планирањето на трансферите (според утврдена формула) туку ќе се зема во
предвид претходен период од три години, а според мерката на владата на РСМ (број 30 пакет 4)28.

„(30) За да го олесниме работењето на општините во време на КОВИД-19, ја определивме мерката - Промена на пресметка на основата за
финансирање на Единиците на локалната самоуправа, со која при издвојување на средства за единиците на локална самоуправа, наместо само
за претходната година како до сега, во предвид ќе биде земена пресметката на просечна наплата на ДДВ за претходните три години.„
https://vlada.mk/node/22629
28
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Оттука според оваа одлука за следната фискална 2021 година приходите од трансферите од централата
власт од данок на додадена вредност кон ЕЛС нема да бидат значително намалени од последиците на
Ковид-19, поради ублажувањето на намалувањето на трансферите преку просечување со приходите од
претходните три години (наместо само претходната година).
Приходи од донации од странство – учествуваат со околу 2% во вкупните приходи и не бележат промена
во учеството во вкупната структура на приходите на кумулативна основа за првите квартали. Споредно за
поодделните квартали, пак во К1 се евидентирани зголемување од 23% споредено со К1 во претходната
година, но во К2 има пад од 13% односно 18% во К3.

Споредбата на кумулативно ниво по општини кои припаѓаат на статистичките плански региони, кај ЕЛС
од Пелагонискиот регион имаме зголемување од 120% споредено со првите три квартали од 2019 година,
во Полошкиот регион од 36%, додека пак на ЕЛС од Југоисточниот регион пад од 44%. Значително
разлики има при поделба на ЕЛС во кластери од урбани и рурални општини, и додека на кумулативно
ниво кај сите ЕЛС во првите три квартали од 2020 споредено со истиот период од 2019 година има
зголемување од 5% на приходите од донации, кај урбаните општини се бележи зголемување од 51% (к3
2020 споредено со к3 2019), додека кај руралните општини пад од 60% на приходите од странски донации
(споредено со минатата година ист период).

Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Промената на вкупните приходи на ЕЛС во првите три квартали од 2020 споредено со истиот период
во 2019 покажува кумулативно зголемување од 7,7%.
Доколку ги отстраниме трансферите од централната власт, на кумулативна основа во првите три квартали
во 2020 споредено со првите три квартали на 2019 година, падот на останатите приходи вкупно изнесува
16,8%.
Зголемувањето на вкупните приходите е резултат на порастот на трансферите од централната власт во
првите три квартали од 2020 година, кои споредено со претходна година за истиот период се повисоки за
23,6%. Сопствените приходи на ЕЛС кумулативно пак до третиот квартал споредено со
претходната година се намалиле за 17,9%. Намалувањето на вкупните сопствените приходи на ЕЛС
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е во голема мера предизвикано од Ковид-19 ефектите поради намалената економска активност на
локално ниво.
Капиталните донации како и тековните донации се намалиле за 40% односно за 56% соодветно.
Истовремено задолжувањето се намалило за 13,9%.

Приходи

Реализација К1К3 2019

Реализација К1К3 2020

% к1-к3
2019

% к1-к3
2020

Промена % на
приходи
2020/2019

8,486,927,838

6,971,647,373

35.5%

27.1%

-17.9

14,467,983,867

17,885,239,433

60.5%

69.5%

23.6

466,389,858

489,866,379

2.0%

1.9%

5.0

742

Сопствени приходи
Трансфери од други
нивоа на власт
Донации од странство

743

Капитални донации

10,458,004

6,256,647

0.0%

0.0%

-40.2

744

Тековни донации
Друго домашно
задолжување
Меѓународни
развојни агенции
Вкупно

32,271,138

14,203,145

0.1%

0.1%

-56.0

427,346,117

367,797,485

1.8%

1.4%

-13.9

10,527,509

40,055

0.0%

0.0%

-99.6

23,901,904,331

25,735,050,517

711 733
741

754
761

7.7

Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Оттука може да одговориме на две од трите прашања кои се цел на оваа
студија:
П1: Кои се прелиминарните влијанија на Ковид-19 кризата врз локалните
финансии на приходната страна кај ЕЛС во РСМ?
Сопствените приходите на општините во првите три квартали од 2020 година се
намалиле за 18% споредено со претходната година во истиот период, и се пониски
за 1,5 милијарди денари (или 24,6 милиони евра). Падот на приходите е
предизвикан од пад на прибраните приходи од даноци на имот, даноци од
специфични услуги и вршење на дејност. Забелешка е дека овие наоди се за
првите три квартала од 2020 година.
П2: Дали системот на меѓувладини односи ги адресира промените предизвикано
од Ковид-19 пандемијата?
Системот на меѓу-владини трансфери ги адресира промените во приходите кај
ЕЛС предизвикани со Ковид-19 пандемијата преку интервенција со уредбата за
распределба на трансферите од данок на додадена вредност. Со носење на уредба
за промена на начинот на распределба трансферите од ДДВ за следната 2021
година, приходите планирани за следната година нема да претрпат значителни
промени.
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Промени во задолжувањето на општините во услови на пандемија
Пандемијата со Ковид-19 од 2020 година предизвика дополнително оптоварување на јавниот
долг поради потребата за финансирање на негативните влијанија, заедно со финансирањето на
пакетите за економско олеснување и помош. Дискреционите политики во изминатиот период
доведоа до значително зголемување на јавниот долгот и неповолни финансиски и економски
последици, во изминатата деценија29.
Во периодот помеѓу 2009 и 2019 година, јавниот долг е зголемен за три пати и на крајот на К3
2020, изнесува 405,4 милијарди МКД со релативна вредност од ~61% од БДП. Дополнително е
зголемен во првите девет месеци на 2020 за 64,745 милиони денари т.е. дополнителни 11 п.п. од
БДП, а иницирано од дополнителната потреба за финансирање во услови на пандемија за
економска помош и пад на јавните приходи при зголемени расходи.

Извор: Јавен долг, податоци од МФ на РСМ, пресметки на авторот

Долгот на општините е значително мал и во удел од 0,1% до 0,2% од вкупниот јавен долг на
државата и во апсолутна вредност кој изнесува околу десетина милиони ЕУР. Во последната
година, односно во 2020 година се намалува, и тоа од 9,3 мил ЕУР вкупен јавен долг на ЕЛС на
крајот на 2019 година, на крајот на третиот квартал од 2020 година изнесува 7,5 мил ЕУР. Во
првата половина од годината, не се јавила потреба или пак не се искористила можност да
задолжување на ЕЛС, ниту кон централната власт ниту кон надворешни кредитори (во земјата
или странство) за Ковид-19 намени.

https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/Brief-PD-update-16112020-MK.pdf, https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2019/02/0.-DebtSustainability_FINAL-ENG-CIP-18022019.pdf
29
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Извор: Податоци од МФ на РСМ, пресметки на авторот

Гарантираниот долг од друга страна пак, вклучува долг кој го гарантира централната власт и
вклучува гарантиран долг на јавни претпријатија и акционерски друштва основани од државата
или од општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје.
Од вкупниот гарантираниот долг помалку од 2% е гарантиран долг за ЈП од страна на ЕЛС.
Зголемување на гарантираниот долг на ЈП од страна на општините се бележи во прва половина
на 2020 но тој не е последица од Ковид-1930.
К4 2019
Состојба на јавен долг на ЕЛС (ЕУР)

11,463,306.85

9,855,678.49

Надворешен долг на општини

2,177,778.00

1,866,666.89

Внатрешен долг на општини

9,285,528.85

7,989,011.60

Гарантиран долг на ЈП од страна на ЕЛС (ЕУР)

5,365,689.04

7,521,661.27

1.

2.

К2 2020

Извор: Податоци од МФ на РСМ, пресметки на авторот

Она што не е видливо од буџетите на ЕЛС е долгот кој се акумулира врз основа на доспеани, а
неплатени обврски на општините кон различни добавувачи. Овој долг предизвика преседан
во 2018 година31 со законот за финансиски поддршка на ЕЛС за финансирање на доспеаните
обврски од централниот буџет кои во трет квартал на 2018 година изнесуваа над 81 милиони
евра и учествуваа со вкупно 27% во вкупните доспеани обврски на јавниот сектор (тогаш 305,4
милиони евра)32.
Во текот на 2019 година доспеаните, а не платени обврски на општините во апсолутна вредност
опаѓаат (споредено со 2018 година), но веќе во текот на 2020 година, а особено во третиот
квартал повторно зголемуваат и кумулираат.
Вредноста на доспеаните, а неплатени обврски на општините, во септември 2020
изнесуваат 63,8 милиони евра. Од крајот на 2019 година до крајот на третиот квартал на
2020 година доспеаните, а не платени обврски на општините се зголемиле за

Зголемувањето главно се должи на зголемен гарантиран долг на Град Скопје, за јавно претпријатие, Бус Проект, набавка на автобуси
Закон за финансиски поддршка на ЕЛС и единки корисници основани од локалната самоуправа за финансирање на доспеаните, а неплатени
обврски, Сл. Весник на РМ 209/2018, https://bit.ly/2VnnuSU
32 Вклучително буџетски корисници прва линија, втора линија, општини, единки финансирани од општини, јавни здравствени установи, јавни
претпријатија, локани претпријатија регулатори тела, плански региони и останати.
30
31

36

дополнителни 10,1 мил евра. Само ова зголемување во 2020 година претставува поголема
вредност од вредноста на вкупниот јавен долг на општините.
Општините индикативно повторно продолжуваат со оваа пракса на неплаќање на
обврските кои се значителен ризик врз финансиското работење на општините но и носи и
други ризици. Имено, води кон еродирање на правната држава, синдикализирање на трошоците
за неодговорно трошење, и дискредитирање на институциите и системот на надзор и контрола.33

Извор: Податоци од МФ на РСМ, пресметки на авторот
Ако дополнително ги додадеме и доспеаните обврски на единките кои се финансираат од
општините и на јавните претпријатија на општините, овој долг достигнува 124 милиони евра.
Кумулативно, овој долг на доспеани, а неплатени обврски од 2018 година до сега, го достигнува
минимумот во првиот квартал во 2020 по што започнува да се зголемува како резултат на
зголемувањето на неплатените обврски од страна на јавните претпријатија на општините.

Извор: Податоци од МФ на РСМ, пресметки на авторот

33

Види повеќе овде: https://cea.org.mk/stav-na-tsea-za-zadolzhuvaneto-na-tsentralnata-vlast-za-obvrskite-na-els/
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Расходите на ЕЛС пред и за време на Ковид-19
Расходите на општините во текот на изминатиот период кумулативно и заклучно со деветтиот месец со
2020 година исто така покажуваат надолен тренд. Намалување во трошењето и тоа на кумулативна основа
кај сите ЕЛС во првите три квартали во 2020 изнесуваат 24.149 милиони денари (~391,5 мил ЕУР34) додека
во истиот период 2019 изнесувале 25.766 милиони денари (~418,2 мил ЕУР), што претставува намалување
од 6,4%. Оваа кумулативно намалување во структура укажува варијации кај различни групи на расходи.
Најголем пад се јавува кај капиталните расходи од 19% споредено со првите девет месеци од претходната
година, додека тековните расходи и финансирачките расходи кумулативно се намалиле по околу 3%.

Како што е очекувано но, и според укажувањата на општините, најголемо зголемување се јавува кај
расходите за јавните претпријатија што поттикнато од потребата од директна интервенција за
справување со дополнителниот обем на услуги кои го пружат јавните претпријатија, како што е зголемен
обем на комунални и услуги за јавна хигиена. Капиталните субвенции за јавните претпријатија исто така
се зголемени во релативен износ но, не и во апсолутна вредност, бидејќи споредбата е само со еден
претходен период кога истите биле значително ниски.
Најголем пад како промена споредено со претходен период има кај реализацијата на капиталните
расходи и тоа кај групата на расходи за градежни објекти.
Повторно, постојат разлики во зависност од еден до друг регион (збир на расходите на општините кои
припаѓаат на дадениот статистички плански регион). Најголема релативна разлика односно пад во
тековните расходи има кумулативно кај општините од Југозападниот плански регион од 24%, додека кај
општините од Скопскиот плански регион и кај општините од Југоисточниот плански регион се бележи
раст од 5,5% и 1,6% соодветно.

34

ЕУР = 61,69 МКД, ноември 2020 НБРМ
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Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот
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Во реализацијата на капиталните расходи како синтетизирана група на расходи на кумулативно ниво на
општините по региони се евидентира најголема разлика во релативни вредности споредено со три
квартали од 2019 година кај Полошкиот регион од 42%, и Југоисточен регион од 36,5%, додека се бележи
раст од 16% во Пелагонискиот и 1% во Североисточниот плански регион.
На кумулативно ниво на вкупни расходи бележиме вкупен пад на расходите од 15% кај општините во
Југозападниот (-22%) и Полошкиот регион (15%).
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Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

По поделба на урбани наспроти рурални општини на кумулативно ниво расходите со поголема релативна
вредност се намалени кај урбаните во споредба со руралните општините (кумулативно ниво за сите
општини споредувајќи три квартали од 2020 со три квартали од 2019).
Капиталните расходи во 2020 кај урбаните општини се пониски за 22% споредено со претходната година
во ист период, додека кај руралните овој пад е понизок за 7%.
Тековните расходи и нивното намалување во релативна вредност не бележи значителна разлика помеѓу
руралните и урбаните општините односно има пад од 2,3% и 3,6% соодветно.

Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот
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Симулација на Ковид-19 ефектот врз финансии на општините
Од тековно достапните податоците за реализацијата на буџетите на единците за локална самоуправа, во
првите девет месеци од 2020 година, кумулативно ЕЛС имаат значајни „заштеди“од нереализирани
расходи споредено со планираните годишни буџети за 2020 година како и поголемите приходи споредено
со минатата година.
Висината на заштедите се јавуваат како резултат на два фактори:
1) Расходи: ниската реализација на капиталниот дел од буџетот на општините, и намалена
реализација на оперативни расходи кои во апсолутна вредност се пониски од истиот период
претходната година
2) Приходи: повисоки приходи поради повисоката апсолутна вредност на трансферите од
централната власт споредено со претходната година за истиот период.

Кумулативно ЕЛС во РСМ за три квартали во 2019 и 2020 (К1, К2, К3)35
Ставки

35

1
2
3

Вкупни тековни приходи/Total current revenue
Салдо претходен период/Balance N-1 (if surplus)
Тековни приходи за период/Current revenue year N

4

Оперативни расходи/Operating expenditure

5
6
7

Оперативна маржа/Operating margin
Отплата на долг/Debt repayment
Нето маржа/Net margin

8

Капитални расходи/Capital expenditure

9

Финансирачки потреби/Financing requirements

10
11
12

- приходи од сопствени капитални инвестиции/Own capital
investment rev.
- грантови за инвестиции/Investment grants
- кредити/loan

13
14

Инвестициско салдо/Investment balance
Крајно салдо/Overall closing balance

пресметка

К3 2019

К3 2020

реализација

реализација

19,427,928,062
0
19,427,928,062

21,753,025,873
0
21,753,025,873

18,513,941,125

18,154,266,101

913,986,937
454,599,358
459,387,579

3,598,759,772
440,308,059
3,158,451,713

4,854,108,433

3,918,846,738

(8-7)

4,394,720,854

760,395,025

(9- (10+11))

3,526,983,643
509,119,000
358,618,211

3,103,860,933
510,326,171
-2,853,792,079

-358,618,211
0

2,853,792,079
0

(1 - 2)

(1 - 4)

(5 - 6)

(8 - (7+10+11))
(1+10+11+12) (4+8+6)

Според општата сметководствена рамка на МФСА на Светска Банка: http://www.seecities.eu/seecities.eu/MFSA.
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Со цел да ги пресметаме можните ефектите предизвикани од Ковид-19 врз финансиите на ЕЛС до крајот
на фискалната година, користиме претпоставки за можниот исход на кумулативна основа за 2020 година.
Како база за градење на основното сценарио и за сценариото со претпоставени резултати за 2020 година
ја користиме алатката на МФСА (Municipal Finance Self-assessment, Самооценка на општинските
финансии) на Светска Банка36.
Од оваа алатка ја користиме Општата финансиска рамка за реализираните буџети до третите квартали во
тековната и минатата година, како и за структура на планираните буџети и нивна реализација во
претходите години (2020, 2019, 2018).
Во оваа Општа рамка, врз основа на просекот на историските реализации на буџетите (по ставки) на
општините од претходните две години градиме Основно сценарио за претпоставена рамка за финансиите
на општините доколку би го немал ефектот на Ковид-19.
Во следното корегирано сценарио, Ковид-19, ги корегираме проекциите за 2020 година од основното
сценарио со промените кои се случуваат до третиот квартал во 2020 година споредено со истиот период
од претходната 2019 година.
Разликата помеѓу Основното сценарио и Корегираното сценарио и кај приходите и расходите, како и во
нивната структура ја сметаме како промена која е ефект од Ковид-19.
Треба да се има предвид дека претпоставените исходи се однесуваат кумулативно за сите ЕЛС што, има
недостатоци поради тоа што: 1) особеностите на секоја општина не се земаат предвид и е препорачливо
секоја општина индивидуално да направи проекции и планирања согласно локалните услови 2) постои
неизвесност за ефектите во последниот квартал од 2020 година и 3) поради недостаток на подолга серија
на историски податоци за периодичната состојба (квартално) кај финансиите на општините.

Основно Сценарио
Во основното сценарио претпоставуваме дека јавните финансии на ЕЛС за 2020 година, доколку не се
случила појавата на Ковид-19 и се останало исто би се реализирале со просечна стапка на реализација од
претходните две години (за 2018 и 2019 година).
Дополнително, претпоставуваме дека во 2020 година нема да има промена во структурата ниту на
приходите ниту и расходите, и ќе се следи просечната структурата од претходите две години.
Со ваквите претпоставки Вкупните приходи на ЕЛС, кои би се реализирале со околу 80% од планот за
2020 година, и тековните приходи вклучувајќи ги трансферите од централната власт, би достигнале 30,8
милијарди денари. Од нив 7 милијарди отпаѓаат на Сопствени тековни приходи, а 23,9 милијарди
трансфери од централниот буџет. Оперативните расходи би се реализирале со 85% и би изнесувале 29,1
милијарда денари, со што бруто заштедите би биле 1,7 милијарди.
Со просечна реализација од 50% на планираните капитални расходи, истите би изнесувале 5,5 милијарди
денари и потребите за финансии за финансирање би биле 4,8 милијарди денари.
Сопствените капитални приходи се очекува да се реализираат со во стапка од 72% или околу 5,5 милијарди
денари.

2020 План - Буџет
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Види повеќе овде: http://www.seecities.eu/seecities.eu/MFSA.

Просечна годишна
стапка на реализација
на буџетот П/Р

Реализација доколку
немало Ковид-19

43

A

ВКУПНО ТЕКОВНИ ПРИХОДИ
Сопствени приходи
Трансфери (сите)
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ
БРУТО ОПЕРАТИВНИ ЗАШТЕДИ
(A - B)

37,565,074,321
8,979,243,766
28,585,830,555
34,018,876,994

80%
76%
83%
85%

30,821,452,559
6,955,084,129
23,866,368,430
29,142,551,237

3,546,197,327

43%

1,678,901,321

F

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

12,978,272,665

50%

6,480,265,215

X

САЛДО ПО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
(E-F)

-9,432,075,338

52%

-4,801,363,894

9,432,075,338

52%

4,801,363,894

2,235,327,254
7,750,416,846

43%
72%

965,606,666
5,465,986,311

9,985,744,100

67%

6,431,592,977

B
C

G

Y
H

ФИНАСИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ (F E)
Грантови за инвестиции
Сопствени капитални приходи
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ
ВКУПНО КРАЈНО САЛДО
(CASHFLOW) (A+G) - (B+D+F)

0

0

Корегирано сценарио Ковид-19
Во корегираното сценарио со ефектите од Ковид-19 за 2020 година, претпоставуваме дека поради
пандемијата со Ковид-19, наместо просечната реализација од буџетите во претходните две години,
кумулативно буџетите би се реализирале во висина од просечна реализација за претходните две години,
намалени/зголемени за разликата на стапките на реализацијата од третиот квартал на 2019 со третиот
квартал на 2020 година.
Со ваквата претпоставка на корекција на просечната стапка за реализација на буџетот со стапката на
кварталната реализација, тековните приходи со вкупните трансфери би се реализирале во висина од 84%
од планираните, или 32 милијарди денари.
Зголемувањето се должи на поголемата реализација и на повисоката апсолутна вредност на приходите од
трансферите во трите квартали во 2020 година споредено со трите квартали од 2019 година (во 2019
годината до К3 се реализирале 52% од планот за годината, а до К3 2020 се реализирале 64% од планот за
годината, или 12 п.п. повеќе).
Реализацијата на сопствените приходи се очекува да биде 61% во однос на планот за годината, поради
значителниот пад на реализација до К3 во 2020 (49% од планот за годината, и е 14 п.п. помалку од
претходната година за истиот период).
Оперативните расходи при ваквата проекција исто така се очекува да се намалат (до 5 п.п.) поради
намалени расходи во одредени ставки од оперативни расходи како што се за одржување, набавки на добра
и услуги и слично.
При ист пристап, реализацијата на капиталните расходи би се намалила за 9п.п.. Капиталните расходи за
целата 2019 година се реализирале со 58% од планот за годината, а до К3 во истата 2019 година се
реализирале 39% од планираниот годишен буџет. До К3 од 2020 година пак се реализирани 30% од
годишниот буџет на општините за капитални инвестиции.

2020 План

Корегирана
просечна стапка
(за разлика во К3
2020 со К3 2019)

Претпоставена
Реализација
(со корегирана
стапка)
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A

84%
61%
94%
80%
77%

B
C

ВКУПНО ТЕКОВНИ ПРИХОДИ
Сопствени приходи
Трансфери
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ
БРУТО ОПЕРАТИВНИ ЗАШТЕДИ (A - B)

37,565,074,321
8,979,243,766
28,585,830,555
34,018,876,994
3,546,197,327

F

КАПТИТАЛНИ РАСХОДИ

12,978,272,665

X

САЛДО ПО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (E-F)

-9,432,075,338

24%

-1,017,955,333

G

ФИНАСИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ (F - E)
грантови за инвестиции
сопствени капитални

9,432,075,338
2,235,327,254
7,750,416,846

24%
40%
62%

1,017,955,333
895,880,657
4,839,030,361

Y

ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ
ВКУПНО КРАЈНО САЛДО (CASHFLOW) (A+G) (B+D+F)

9,985,744,100

58%

5,665,533,005

H

0

46%

32,522,269,773
5,744,572,341
26,777,697,431
27,625,321,929
4,896,947,844
5,914,903,177

0
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Кумулативен претпоставен Ковид-19 ефект
При споредба на разликите од основното сценарио за претпоставената реализација на буџети за 2020 година и сценарио Ковид-19, според наведените претпоставки
за градете можеме да заклучиме дека:
 Вкупниот ефект од Ковид-19 врз приходите на ЕЛС за 2020 година се намалени приходи од 1,8 милијарди денари или 3,8% од вкупно планираните
приходи за годината 2020 година, и тоа:
 Намалени сопствени приходи на општините од 1,2 милијарди денари поради намалување на прибрани даноци од имот (608 милиони, денари), такси
за вршење дејност (14,7 милиони денари), продажба на капитални објекти и земјиште (422 милиони денари) и други неданочни приходи (165 милиони
денари)
 Дополнително очекувано намалување на приходи од надомест за уредување на земјиште од 600 милиони денари
 Се очекуваат зголемени вкупни трансфери од 2,9 милијарди денари
 Намалени расходи од капитални инвестиции во висина од 565 милиони денари
 Намалени тековни оперативни расходи од 1,52 милијади денари како резултат на кратење на трансфери од општините кон други лица, намалени
набавки со договорни услуги итн.
Претпоставена Реализација
Основно Сценарио
(доколку немало Ковид-19)

2020 Буџет

A

Претпоставена
Реализација Ковид-19 (со
корегирана стапка)

Ковид-19 ефект за 2020
година

ВКУПНО ТЕКОВНИ ПРИХОДИ

37,565,074,321

30,821,452,559

32,522,269,773

1,700,817,214.0

Сопствени приходи

8,979,243,766
28,585,830,555

6,955,084,129
23,866,368,430

5,744,572,341
26,777,697,431

-1,210,511,787.7
2,911,329,001.7

Трансфери (вкупно)

B
C

ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ
БРУТО ОПЕРАТИВНИ ЗАШТЕДИ (A - B)

34,018,876,994
3,546,197,327

29,142,551,237
1,678,901,321

27,625,321,929
4,896,947,844

-1,517,229,308.9
3,218,046,522.8

F

КАПТИТАЛНИ РАСХОДИ

12,978,272,665

6,480,265,215

5,914,903,177

-565,362,037.8

X

САЛДО ПО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (E-F)

-9,432,075,338

-4,801,363,894

-1,017,955,333

3,783,408,560.6

G

ФИНАСИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ (F - E)

9,432,075,338

4,801,363,894

1,017,955,333

-3,783,408,560.6

Y

ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ

9,985,744,100
2,235,327,254
7,750,416,846

6,431,592,977
965,606,666
5,465,986,311

5,665,533,005
895,880,657
4,839,030,361

4,348,770,598.5
-69,726,009
-766,059,972.2

0

0

0

0

Грантови за инвестиции

H

Сопствени капитални приходи
ВКУПНО КРАЈНО САЛДО (CASHFLOW) (A+G) (B+D+F)
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Напомнуваме, дека проекциите за 2020 година треба да се земат со резерва поради ограничувањата кои произлегуваат од краткиот временски период на
историски податоци, како и непредвидливоста на случувањата во четвртиот квартал што може значително може да ја промени структурата или во насока
на понизок или повисок интензитет.

Поодделно очекувани ефекти врз одделни ставки на сопствени приходи:
-

Тековни сопствените приходи: кумулативно намалување од 1,2 милијарди денари
Сопствени приходи: уредување на земјиште намалување од 600 милиони денари
План 2020
Тековни сопствени приходи
- Даноци на имот, админ такси и глоби
- Такси за вршење дејност
- Претприемачки, продажба на капитални
средства и земјиште
- Други неданочни приходи и услуги

Реализација со
корегирана
стапка

Претпоставен
Ковид-19 ефект

8,979,243,766
5,206,292,686
150,204,462
3,000,314,547

6,955,084,129
4,348,955,963
93,182,874
2,066,776,174

5,744,572,341
3,740,598,360
78,431,524
1,644,660,261

-1,210,511,787.7
-608,357,603.4
-14,751,350.2
-422,115,912.5

622,432,071

446,169,118

280,882,197

-165,286,921.5

2020 План
- Сопствени приходи - уредување на земјиште

Реализација
доколку немало
Ковид-19

6,360,818,391

Реализација
доколку немало
Ковид-19

4,896,686,340

Реализација со
корегирана
стапка

4,298,079,166

Претпоставен
Ковид-19 ефект
-598,607,174

Ефекти врз тековните расходи:
-

Кумулативно намалување од 1,5 милијарди денари, и тоа поради намалена реализација на:
o разни трансфери кон НВО (до к3 во 2019 овие ставки се реализираат со 68% од годишните буџети, а до к3 2020 година со 33% од годишниот буџет
o намалени расходи за договорни услуги (до к3 во 209 овие ставки се реализираат со 52% од годишните буџети, а до к3 2020 година со 33% од годишниот
буџет) и
o намалени расходите кои општините ги плаќаат за комунални услуги, како за греење и комуникација и транспорт (до к3 во 2019 овие ставки се
реализираат со 57% од годишните буџети, а до к3 2020 година со 43% од годишниот буџет).
o зголемувањата кај платите на вработените е статутарна категории и врз чија реализација не се очекува промена од ефект на Ковид-19, овие расходи до
к3 2019 и до к3 2020 се реализираат рамномерно со 71%.
o зголемување во расходи за субвенциите на јавните претпријатија, (до к3 во 2019 ова ставка се реализира со 65% од годишните буџети, а до к3 2020
година со 86% од годишниот буџет) кои доколку го задржат оваа движење би биле поголеми со околу 150 милиони денари.
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План 2020

B

30,137,869,780
15,842,888,513

Реализација доколку немало
Ковид-19
29,142,551,237
18,313,374,077

Реализација со корегирана
стапка
27,625,321,929
18,339,478,807

Претпоставен Ковид-19
ефект
-1,517,229,309
26,104,730

Комунални услуги греење, комуникација и транспорт и дневни и
патни расходи
Тековно одржување и материјали и ситен инвентар

3,193,089,619

2,355,023,865

2,015,161,633

-339,862,232

4,125,525,834

2,795,885,187

2,547,350,062

-248,535,125

Договорни услуги

2,896,744,444

1,873,599,997

1,528,450,390

-345,149,607

455,369,032

522,099,544

524,161,379

2,061,835

48,502,699

37,217,369

-11,285,330

ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ
Плати за вработени (основни плати, придонеси и надоместоци)

Привремени вработувања
Каматни плаќања
Субвенции кон јавни претпријатија
Трансфери разни и кон нво
Исплати по извршни исплати
Социјални надоместоци
Други тековни расходи
Резерва

59,824,954

672,937,776

810,948,367

138,010,591

575,321,000

1,875,071,413

1,222,865,994

-652,205,418

1,960,890,768

95,566,413

78,571,629

-16,994,784

67,930,000
64,586,209

45,024,392
504,343,214

44,994,476
440,698,763

-29,916
-63,644,451

787,140,650

41,122,662

35,423,060

-5,699,602

Ефекти врз капиталните расходи:
-

Кај капиталните расходи се очекуваат пониска реализација од половина милијарда денари како резултат на намалената реализација од страна на општините.
Доколку се интензивира реализацијата на расходите во четвртиот квартал од тековната година оваа разлика би можела да биде пониска.
2020 План
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Купување на опрема, градежни објекти, влошувања (480-486)
Капитални субвенции на јавни претпријатија (489)

12,978,272,665
12,770,982,820
207,289,845

Реализација доколку
немало Ковид-19
6,480,265,215
6,363,123,199
131,658,812

Реализација со
корегирана стапка
5,914,903,177
5,796,143,113
134,053,590

Претпоставен
Ковид-19 ефект
-565,362,038
-566,980,086
2,394,777
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Оттука може да одговориме на третото прашања кое е цел на оваа студија:
П3: Кои се финансиските потреби, а се појавуваат како јаз од Ковид-19, за
општините да одговорат на надлежностите кои им се пренесени со законите и
уставот?
И покрај ефектите од Ковид-19 врз финансиите на општините, кумулативно за сите
81 ЕЛС во РСМ, нема дополнителна потреба за задолжување поради значителните
заштеди од нереализираните капиталните расходи од капиталните планови на
општините.
Ова е општ заклучок кумулативно за сите 81 ЕЛС, што не значи дека ова е апликативно за секоја ЕЛС
поодделно поради посебните потреби и карактеристики на секоја ЕЛС.
На пример во 2019 година опсегот на реализација на капиталните расходи во однос на планираните се
движи од ниски 9% до 94%, со најголема најчеста реализација помеѓу 40%-60%, што меѓу другото укажува
и на потребата од унапредување на планирањето на буџетите на ЕЛС.
Во горенаведените сценарија не ги земаме предвид можната отплатата на доспеаните а неплатени обврски
на општините. Неплатените, а доспеани обврски само на ЕЛС на крајот на К3 изнесуваат 3,9 милијарди а
заедно со единките корисници и локалните претпријатија заедно изнесуваат 7,6 милијарди денари.
Бидејќи заштедите во коригираното сценарио изнесуваат 4,6 милијарди денари, тогаш отплатата на
доспеаните обврски на општините нема да креираа потреба за дополнително задолжување, но доколку се
отплатат и на локалните претпријатија тогаш се појавува потреба од задолжување.
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Заклучоци


Финансиското влијание на Ковид-19 не ги одминува и општинските финансии во РС
Македонија, и тоа со најголемо влијание врз намалување на сопствените приходи.
Очекувањата за последниот квартал од 2020 година се да продолжи трендот на пад на
сопствените приходи, кои зависат во најголема мера од економската активност, а кои се
собираат со најголем интензитет во последниот квартал од годината.



Сопствените приходи на општините во првите три квартали од 2020 година се намалиле за
18%, споредено со претходната година во истиот период и се пониски за 1,5 милијарди
денари (или 24,6 милиони евра). Намалувањето на приходите е предизвикано од намалена
наплата на приходи од даноци на имот, даноци од специфични услуги и даноци од вршење
на дејност.



Општините во РСМ се силно зависни од трансферите од централно ниво, кои учествуваат со
повеќе од половина во вкупните приходи на општините. Вкупните трансфери од централно
ниво во вкупните приходи на општините во 2019 учествуваат со 60%, во 2018 со 64%, во
2017 со 62%.



Системот на меѓу-владини трансфери во РСМ ги адресира промените во приходите кај ЕЛС
предизвикани со Ковид-19 пандемијата, преку интервенција во уредбата за распределба на
трансферите од данок на додадена вредност за следната 2021 година. Со ваквата одлука
очекуваните намалувања на овие трансфери нема да се реализираат и не е очекувана
значителна промена во апсолутна вредност споредено вредноста во тековната година.



Дел од општините сметаат дека Ковид-19 нема да има влијание врз прибирањето на
приходите во однос на претходната година, додека пак други очекуваат и пад од над 50% кај
даноците на имот, таксите за дозволи за вршење на дејност, или кај неданочните приходи.



Најголем пад се очекува кај капиталните расходи на ЕЛС што се потврдува и со
реализацијата на буџетите на општините во првите девет месеци. Додека тековните расходи
бележат мало намалување. Реализираните капиталните расходи се намалиле за 19%
споредено со претходната година во првите три квартали.



Доколку до крајот на годината се одржи истиот квартален тренд на реализацијата на
буџетите на кумулативно ниво, општините би се соочиле со пониски сопствени приходи од
околу 1,8 милијарди денари, како и со пониски расходи поради ниската реализација на
капиталните расходи проценета на пониски 600 милиони денари.



Најголемо зголемување на расходите споредено со планираните, во првите девет месеци се
забележува кај расходите наменети за јавните претпријатија на општините, како резултат на
намалените приходи и истовремено заради зголемен обем на давање на услуги.



Расходите за субвенции за комуналните претпријатија во првите три квартали се со поголема
реализација (86% од годишниот буџет) споредено со претходната година (65%). Доколку се
одржи ваквата реализација до крајот на годината како ефект на Ковид-19 истите би биле
зголемиле за 140 милиони денари. Ова на долг рок треба да се адресира доколку ваквиот
резултат претставува рефлексија на недоволните финансиски средства кои ги прибираат
комуналните претпријатија и дали истите се доволни за покривање на цените на услугите
кои ги плаќаат граѓаните.
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Очекувањата на ЕЛС за расходната страна на буџетот во најголема мера се намалување на
вкупните расходи од околу 10%. Сепак, за 18% од општините очекувањата се дека нема да
има промени во висината на вкупните расходи, кај 39% од ЕЛС очекувањата се дека
претстојат зголемување на вкупните расходи споредено со планираните, и 44% од ЕЛС
очекуваат намалување на вкупните расходи.

Предлози за справување со импликациите на Ковид-19 врз локалните финансии


Потребно е да се отвори прашањето за успешноста на децентрализацијата во РСМ и тоа
преку аналиа на сите столбови: доделување на надлежности, приходи, расходи, трансфери и
задолжување.



ЕЛС треба да ја подобрат комуникацијата со даночните обврзници и да работат кон
унапредување на даночното однесување и морал како принцип за добра даночна
администрација. Одложената наплата на даноците на имот, кои се регресивни, не значат
загубени даноци. Доколку се бележи пад на наплатата на данокот на имот и следната година,
тоа најмногу би се должело на ефектот на намален доходот на граѓаните, отколку на
даночното однесување на даночните обврзници.



Потребно е ЕЛС да го унапредат следењето на работата на јавните претпријатија.
Кризата од Ковид-19 ги откри и недостатоците во односите меѓу јавните претпријатија и
локалните власти. Субвенциите и следењето на квалитетот, обемот и цената на услугите што
ги обезбедуваат јавните претпријатија потребно е да станат приоритет за ЕЛС, и да ја
искористат можноста за работа кон унапредување на ефикасноста на јавните претпријатија,
рационализација на субвенциите и пресметка на трошокот за комуналните услуги и неговата
покриеност со утврдената цена за тие услуги.



Општините во РСМ треба поефикасно да ги планираат и имплементираат системите
за управување со кризи. ЕЛС немаат функционални системи за рано предупредување и
справување со кризни ситуации како што е кризата предизвикана со Ковид-19.



Општините во незначителна мера ја користат буџетската резервата која е планирана
за вонредни ситуации како што е епидемијата. И покрај буџетираните средства за тековна
и постојана резерва, во првите девет месеци општините користат помалку од резервите од
претходната година. Од планираните 1,6 милион евра искористени се само 24% односно 0,38
милиони евра.



Општините е потребно подобро да ги поврзат стратешките планови со финансискиот
дел од буџетите. ЕЛС во најголема мера не спроведуваат брза анализа на финансиските
импликации врз локалните финансии и покажуваат неповрзаност на стратешките со
финансиските планови како и на итните реакции со оперативни стратегии за управување со
ризици.
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Анекс
Краток Преглед на економските мерки на Владата за справување со Ковид-19 кризата во Северна Македонија
Прв сет од 18/3/2020
Втор сет од 31/03/2020
Цел: Заштита на ликвидноста, задржување на
работни места и поддршка за ранливите
категории граѓани.
(проценета вредност од 200-250 милиони евра од кои
за заеми 4,7 милиони евра Ковид-1 линија; 8 милиони
евра Ковид-2 линија, вкупно околку 2% од БДП









Даночни олеснувања за данок на добивка и
персонален данок на доход
50% субвенции за социјални придонеси за
вработените со договори за вработување во
„најпогодените“ секторите
Директна поддршка на приватниот сектор за
плати до 14.500 ден по вработен за мај и јуни
Директна поддршка за најранливите категории
преку надоместок
Поддршка за ликвидност преку заеми без
камати, заеми со ниски каматни стапки,
одложување на исплата на заеми за граѓаните
и репрограмирање на заеми за деловниот сектор
Замрзнување на цените на одредена храна

Трет Сет од 15/5/2020
Цел: враќање на домашната економија преку домашна
побарувачка и стимул за потрошувачка.
Ликвидност на приватниот сектор и задржување на
работни места, поддршка за граѓаните со цел стимулирање
на домашната потрошувачка, конкурентност на
земјоделскиот сектор и земјоделците)
(проценета вредност 355 милиони евра)
 Платежна ваучер картичка за најранливите
домаќинства за македонски производи, од 9.000 мкд
 Секторот за туризам преку платежни картички со
вредност од 6.000 ден. за услуги од домашни
туристички услуги
 Поддршка на младите и студентите како и нивно за
финансирање на развој на ИКТ вештини
 Викенд без ДДВ
 Финансиска награда за медицинскиот персонал
 Поддршка за невработеност на оние кои изгубиле
работа во даден период
 Бескаматни заеми со 30% грант компонента за микро
и мали претпријатија
 Шема на државна гаранција за комерцијални заеми
 Дигитална платформа за алтернативна продажба
 Поддршка за старт-ап и иновации
 Кофинансирање на средства за организирање
настани
 Кредитни линии за земјоделство и агробизнис
 Платежни картички за бензин за механизација и др.

Среде пандемијата COVID-19, а за реализација на воведените пакети за стимулации и финансиска поддршка, ВРСМ
го ревидираше и буџетот на РСМ за 2020 година, врз основа на изменети макроекономски претпоставки и проекции
за приходите и за расходите.
Фискални индикатори за РСМ, со ревидираниот буџет предвиди намалување на очекуваните приходи за околу 11,5%
во споредба со првично донесениот буџет и зголемување на расходите за 1,4% како и очекуван поголем буџетски
дефицит од околу 6,8%.
Четвртиот сет на мерки е планиран на 470 милиони евра (нешто помалку о 5% од БДП. Повеќе информации за мерките
на владата може да најдат овде: https://vlada.mk/ekonomski-merki-covid19.
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Извор: https://koronavirus.gov.mk/stat

Аспекти во справување со Ковид-19 кризата кај локалната самоуправа – меѓународни искуства
Според меѓународните искуства предлозите за локалните власти се врамени околу четири клучни аспекти
и тоа: 1) мерки на приходната страна 2) мерки на расходната страна 3) фискални правила и задолжување
и 4) управување на финансиите.
• трансфери/грантови/субвенции:
• зголемување на блок или наменски
грантови
• воспоставување на специфични грантови
за специфични потреби: аванси
плаќања/акцелерација/реорганизација/
грантови/ предвремено користење на
грантови за ликвидност
• активирање на резерви и механизми за
рамномерсност
• даночни промени
• зголемување на удел од даночните
приходи
• трансфер или нови даноци
• поголеми овластувања за даноци
• предвремени даночни трансфери
• компензирање на загуби од приходите

• Релаксирање на правилата за тековни и
капитални расходи
• Релаксирање на правилата за дефицит и
буџетско салдо
• Задолжување
• Релаксирање ан правила за задолжување
• Програми за ослободување на одредени
долгови
• Поголем пристап до кредитни линии за
краткорочно задолжување
• Пристап до јавни ковид-19 кредитни линии
• Гранатирани кредити од централна власт
• Помош во креирање на ниско-каматни
кредити
• Интервенција на централна банка врз
финансиски пазари

• Релаксирање на одговорноста за трошење
• Привремен трансфер на одговорноста за
трошење на централна власт
• Привремено намалување на социјални
придонеси на вработените
• Ослободување од ДДВ за купување на лични
материјали за заштита од ковид-19
• Адаптирање на процедурите за јавни
набавки

Мерки
Приходна
страна

Мерки
Расходна
страна

Фискални
правила и долг

Управување со
финсиите
• Адаптирање на буџетска рамка за
олеснување на буџетското управување
• Воведување на пракса за повеќе-годишно
буџетирање
• Поставување на посебни цовид-19 сметки
• Олеснување на барањата за известување
• Олеснување на регулативата за договори
• Мотивирање за користење на е-владини
алатки за финансиски одлуки и управување
• Помош на локалните влади да прават
финансиски анализи и развиваат
одржливост /планови за отпорност
• Помош во бора против измами и
неплаќање на даноци
• Пофлексибилно управување со
вработените
• Поддршка на јавните претпријатија

Адаптирано од: ОЕЦД, 2020, Територијално влијание на Ковид-19: Менаџирање на криза на сите
нивоа на власт, Алаин Дупре, et. al.
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Извор: https://www.google.com/covid19/mobility/
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Општините и Ковид-19 во Северна
Македонија:

Импликациите врз јавните
финансии кај општините

