
Јавните финансии на општините 
и Ковид-19 во Северна 
Македонија

Бриф за политики: 

Предизвик: 

• Структурата на јавните финансии на единиците на локална самоуправа во Северна Македонија 
во 2020 година значително се промени како последица од здравствено-економската криза 
предизвикана од Ковид-19. 

• Сопствените приходи на општините во првите три квартали од 2020 година се намалиле за 
18% споредено со претходната година во истиот период. Дали ваквото намалување на 
приходите значи и ќе предизвика потреба за дополнително задолжување на ЕЛС, е еден од 
предизвиците за општините. 

Клучни препораки: 

• Потребно е да се отвори прашањето за успешноста на децентрализацијата во РСМ и тоа преку 
анализа на сите столбови

• 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.

• Потребно е ЕЛС да го унапредат следењето на работата на јавните претпријатија. 

• Општините во РСМ треба поефикасно да ги планираат и имплементираат системите за 
управување со кризи.

• Општините е потребно подобро да ги поврзат стратешките планови со финансискиот дел од 
буџетите. 



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 ефекти 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. 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-19.

Во однос на очекувањата
во приходите на ЕЛС, најголем дел од 
општините очекуваа кумулативно пад 
на приходите од 5% до 30% (според 
перцепциите измерени во октомври 
2020). 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 и до најмногу 50% кај 
даноците на имот, таксите за дозволи 
за вршење на дејност.
Во однос на очекувањата кај 
расходната страна на буџетот кај ЕЛС 
(според перцепциите на ЕЛС) се 
очекува зголемување на тековните 
расходи до 10% и тоа посебно кај 
расходите за тековно одржување, 
разни трансфери и социјални 
надоместоци. Додека кај оние ЕЛС кои 
очекуваат намалување на расходите, 
во поголема мера очекувањата за 
намалување се за капиталните 
расходи и до 50%.

Општинските финансии 
на удар од Ковид-19 

Кои се очекувањата на 
ЕЛС за импликациите на 
Ковид-19 врз локалните 
финансии  
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за     промени



Структурата на приходите во 
првите три квартали 2020 година, а 
споредено со претходната 2019 
година се менува, и тоа во нагорна 
линија кај трансферите од 

централната власт кон општините. Во 
надолна линија пак се менува 
структурата кај приходите од 
специфичните услуги и кај приходите 
од продажба на земјиште, кои 
директно зависат од намалената 
економската активност на локално 
ниво, како и кај  даноците на имот кои 
пак бележат намалено учество во 
структурата и поради одложување на 
наплатата на овие приходи.

Прелиминарните 
влијанија на Ковид-19 
кризата врз локалните 
приходи  

Промената на вкупните приходи на 
ЕЛС во првите три квартали од 2020 
споредено со истиот период во 2019 
покажува кумулативно зголемување 
од 7,7%. 
Зголемувањето на вкупните приходите 
е резултат на порастот на трансферите 
од централната власт во првите три 
квартали од 2020 година кои 

Повисоки вкупни 
приходи, а намалени 
сопствени приходи 

Вкупно во првите три квартали на 
2020 (споредено со истиот период на 
претходната година) собрани се 9,8% 
помалку приходи од даноци од имот.
Разлики се јавуваат и по региони 
(кумулативно за ЕЛС кои припаѓаат на 
статистичките региони) како и кај 
руралните во споредба со урбаните 
општини. 
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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.
 
3) Трансферите од централната 
власт се со најголем удел во вкупните 
приходи за ЕЛС. На кумулативно ниво 
трансферите бележат раст од 24% за 
трите квартали од 2020,  континуирано 
во сите три квартали: 28% во К1, 20% 
во К2 и 23% во К3 споредено со истите 
периоди во претходната 2019 година.

споредено со претходната година за 
истиот период се повисоки за 23,6%. 
Сопствените приходи на ЕЛС пак 
кумулативно до третиот квартал 
споредено со претходната година се 
намалиле за 17,9%. Намалувањето на 
вкупните сопствените приходи на ЕЛС 
е во голема мера предизвикано од 
Ковид-19 ефектите поради 
намалената економска активност на 
локално ниво.  
1) Приходите од даноци на имот, кои 
вообичаено се собираат во вториот 
квартал претрпуваат намалување уште 

во прв квартал, бидејќи дел од 
општините донесоа одлуки за 
одлагање на издавање на решенијата 
во период на вонредни состојби. Во 
вториот квартал во 2020 година, во 
споредба со претходната година се 
бележи поголем пад и тоа од 19%, а во 
третиот квартал приходите се 
изедначуваат со истиот квартал во 
2019. 

2) Приходите од даноци на специфични 
услуги го вклучуваат 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 и со 
најголем удел во вкупните приходи на 
општините (после трансферите). 
Приходите од специфичните услуги во 
сите три квартали од 2020 се пониски 
во споредба со истите периоди во 
претходната година. За првите девет 
месеци се намалиле за 12% споредено 
со претходната година во истиот 
период. Најголем пад има вториот 
квартал, кога 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 
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Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот

Промена во структура на приходи кај општините во пп К1-К3 2020  во споредба со К1-К3 2019



Промената на вкупните приходи на 
ЕЛС во првите три квартали од 2020 
споредено со истиот период во 2019 
покажува кумулативно зголемување 
од 7,7%. 
Зголемувањето на вкупните приходите 
е резултат на порастот на трансферите 
од централната власт во првите три 
квартали од 2020 година кои 

Вкупно во првите три квартали на 
2020 (споредено со истиот период на 
претходната година) собрани се 9,8% 
помалку приходи од даноци од имот.
Разлики се јавуваат и по региони 
(кумулативно за ЕЛС кои припаѓаат на 
статистичките региони) како и кај 
руралните во споредба со урбаните 
општини. 

Бриф за политики: Јавните финансии на општините и Ковид-19 во Северна Македонија
4

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 
сопствените приходи е предизвикан од 
пад на прибраните приходи од даноци 
на имот и даноци од специфични услуги 
и од вршење на дејност. 

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.
 
3) Трансферите од централната 
власт се со најголем удел во вкупните 
приходи за ЕЛС. На кумулативно ниво 
трансферите бележат раст од 24% за 
трите квартали од 2020,  континуирано 
во сите три квартали: 28% во К1, 20% 
во К2 и 23% во К3 споредено со истите 
периоди во претходната 2019 година.

споредено со претходната година за 
истиот период се повисоки за 23,6%. 
Сопствените приходи на ЕЛС пак 
кумулативно до третиот квартал 
споредено со претходната година се 
намалиле за 17,9%. Намалувањето на 
вкупните сопствените приходи на ЕЛС 
е во голема мера предизвикано од 
Ковид-19 ефектите поради 
намалената економска активност на 
локално ниво.  
1) Приходите од даноци на имот, кои 
вообичаено се собираат во вториот 
квартал претрпуваат намалување уште 

во прв квартал, бидејќи дел од 
општините донесоа одлуки за 
одлагање на издавање на решенијата 
во период на вонредни состојби. Во 
вториот квартал во 2020 година, во 
споредба со претходната година се 
бележи поголем пад и тоа од 19%, а во 
третиот квартал приходите се 
изедначуваат со истиот квартал во 
2019. 

2) Приходите од даноци на специфични 
услуги го вклучуваат 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 и со 
најголем удел во вкупните приходи на 
општините (после трансферите). 
Приходите од специфичните услуги во 
сите три квартали од 2020 се пониски 
во споредба со истите периоди во 
претходната година. За првите девет 
месеци се намалиле за 12% споредено 
со претходната година во истиот 
период. Најголем пад има вториот 
квартал, кога 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 

Извор: Извршување на Буџети на ЕЛС, Министерство за Финансии, пресметки на авторот
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Промената на вкупните приходи на 
ЕЛС во првите три квартали од 2020 
споредено со истиот период во 2019 
покажува кумулативно зголемување 
од 7,7%. 
Зголемувањето на вкупните приходите 
е резултат на порастот на трансферите 
од централната власт во првите три 
квартали од 2020 година кои 

Дали системот на 
меѓувладини односи ги 
адресираше промените 
предизвикани од 
Ковид-19 пандемијата?

Вкупно во првите три квартали на 
2020 (споредено со истиот период на 
претходната година) собрани се 9,8% 
помалку приходи од даноци од имот.
Разлики се јавуваат и по региони 
(кумулативно за ЕЛС кои припаѓаат на 
статистичките региони) како и кај 
руралните во споредба со урбаните 
општини. 

Системот на меѓувладини трансфери ги 
адресира промените во приходите кај 
ЕЛС предизвикани со Ковид-19 
пандемијата преку интервенција во 
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.

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.
 
3) Трансферите од централната 
власт се со најголем удел во вкупните 
приходи за ЕЛС. На кумулативно ниво 
трансферите бележат раст од 24% за 
трите квартали од 2020,  континуирано 
во сите три квартали: 28% во К1, 20% 
во К2 и 23% во К3 споредено со истите 
периоди во претходната 2019 година.

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 во 
иднина, централната власт предвидува 
да не го земе во предвид падот во 
планирањето на трансферите како 
мерка на Владата на РСМ (наречен 
Пакет 4 мерка број 30). 
Оттука, за следната 2021 година, се 
предвидува благо намалување на 
вкупната апсолутна вредност на 
планираните трансфери од 
централниот буџет за фискалната 2021 
година. 
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споредено со претходната година за 
истиот период се повисоки за 23,6%. 
Сопствените приходи на ЕЛС пак 
кумулативно до третиот квартал 
споредено со претходната година се 
намалиле за 17,9%. Намалувањето на 
вкупните сопствените приходи на ЕЛС 
е во голема мера предизвикано од 
Ковид-19 ефектите поради 
намалената економска активност на 
локално ниво.  
1) Приходите од даноци на имот, кои 
вообичаено се собираат во вториот 
квартал претрпуваат намалување уште 

во прв квартал, бидејќи дел од 
општините донесоа одлуки за 
одлагање на издавање на решенијата 
во период на вонредни состојби. Во 
вториот квартал во 2020 година, во 
споредба со претходната година се 
бележи поголем пад и тоа од 19%, а во 
третиот квартал приходите се 
изедначуваат со истиот квартал во 
2019. 

2) Приходите од даноци на специфични 
услуги го вклучуваат 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 и со 
најголем удел во вкупните приходи на 
општините (после трансферите). 
Приходите од специфичните услуги во 
сите три квартали од 2020 се пониски 
во споредба со истите периоди во 
претходната година. За првите девет 
месеци се намалиле за 12% споредено 
со претходната година во истиот 
период. Најголем пад има вториот 
квартал, кога 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 

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

Промена на структурата на расходите
три квартали од 2020 во споредба со 
три квартали  од 2019 во %

Намалени расходи на 
сметка на капиталните 
планови
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 ЕУР) додека во истиот 
период 2019 изнесувале 25.766 
милиони денари (~418,2 мил ЕУР), што 
претставува намалување од 6,4%. 
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%.

1) Зголемувањето кај расходите за 
јавните претпријатија  е поттикнато 
од потребата од директна 
интервенција за справување со 
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дополнителниот обем на услугите 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. 

2) Најголем пад како промена споредено 
со претходен период има кај 
реализацијата на капиталните 
расходи и тоа кај групата на капитални 
расходи за градежни објекти. 
Капиталните планови на општините и 
без ефектите на Ковид-19 беа предмет 
на ниска реализација споредено со 
плановите, додека во 2020 се уште 
повеќе истакнати. На пример во 2019 
година опсегот на реализација на 
капиталните расходи од ЕЛС 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.
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Во септември 2020 доспреаните, а не платени обврски на ЕЛС достигнуваат вредност од 63,8 
милиони евра. Во текот на 2020 година (со трет квартал) се зголемиле за дополнителни 10,1 
мил евра што 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 носи и други 
ризици. Ако дополнително ги додадеме и доспеаните, а обврски на единките кои се 
финансираат од општините и на јавните претпријатија на општините, овој долг достигнува 
вредност од 124 милиони евра.
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Се зголемува ли 
задолжувањето на ЕЛС 
поради Ковид-19?
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. 
Меѓутоа долгот на општините е 
значително мал и во удел од 0,1% до 
0,2% од вкупниот јавен долг на 
државата, а  во апсолутна вредност кој 
изнесува околу десетина милиони ЕУР. 
Во 2020 година се намалува 
споредено со крајот на 2019 година 

(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) и во првата 
половина од годината, не се јавила 
потреба или не се искористила 
можност да задолжување на ЕЛС, ниту 
кон централната власт ниту кон 
надворешни кредитори за Ковид-19 
намени.
Но, она што не е видливо од буџетите 
на ЕЛС е долгот кој повторно се 
акумулира врз основа на доспеани, а 
неплатени обврски на општините кон 
различни добавувачи. Во текот на 2019 
година доспеаните, а не платени 
обврски на општините опаѓаат, но веќе 
во текот на 2020 година, а особено во 
третиот квартал повторно зголемуваат 
и кумулираат. 

Извор: Податоци од МФ на РСМ, пресметки на авторот
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Клучни заклучоци за 
ефектите од Ковид-19 
врз општинските 
финансии
- 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 меѓувладини 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.

- 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 капитални 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.  
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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 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.  

- 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, рационализа- 

ција 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. 

- 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.

Овој бриф за политики се базира на анализата: Општините и Ковид-19 во Северна 
Македонија: 
Импликациите врз јавните финансии кај општините, како дел од проектот на Центар за 
економски анализи (ЦЕА) со наслов Ковид-19 и општините во Северна Македонија, 
реализиран со финансиска поддршка на програмата Цивика Мобилитас. 
 
Целосната анализа е достапна на 
https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2021/01/0.-FINAL-PDF-CIP-ELS-Kovid-02012020.pdf
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