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Вовед и пристап 
 

Цел на овој документ е оценка на фискалната транспарентност во Република Северна Македонија 
со фокус на даночната транспарентност на единиците на локалната самоуправа (ЕЛС), кои се 
одговорни за администрирање на локалните даноци и давачки. Подобрувањето на системот за 
оданочување кон фер, транспарентен и ефикасен систем е од суштинско значење за  ефективно 
оданочување и добра информираност на јавноста и за градење на доверба од страна на даночните 
обврзници.  

Класичниот пристап на комуникацијата во комбинација со ниското ниво на партиципативност 
(учество) на граѓаните при носењето на одуките во трошењето на средствата од прибраните даноци 
и давачки, како и ниското ниво на отчетност на локалната самоуправа, води до низок даночен 
морал кај даночните обврзници. Од друга страна пак, постојат предизвици за ЕЛС во сферата на 
финансирањето и процесот на прибирањето на даноците1. Општините во РСМ имаат потенцијал за 
релативно лесно да ги администрираат даноците, а и кумулативните податоци2 за трендовите на 
прибирање на локаните даноци, покажуваат дека ЕЛС на Северна Македонија го зголемуваат 
даночниот напор и наплатата на приходите од даноците на имот, иако постојат разлики на ниво на 
единица на локална самоуправа.  

Пристапот и методологијата која е користена за подготовката на овој документ се состои од 
прибирање на податоци и информации од 1) секундарни  и 2) примарни извори, преку 
канцелариско истражување, прибирање на податоци и информации преку барања за информации 
од јавен карактер и преку собирање на информации од теренски спроведен прашалник, 
проследена со анализа за собраните податоци и информации.  

Канцелариското истражување е спроведено преку консултирање на стручна литература за 
фискалната транспарентност, буџетскиот процес и даночниот систем кај локалната самоуправа. 
Методологијата за утврдување на буџетската транспарентност на ЕЛС во РСМ се основа на степенот 
на достапност на низа документи кои се поврзани со буџетскиот просец кај секоја ЕЛС. Имено, 
следена е достапноста на следните документи на општините: предлог буџет, усвоен буџет, 
квартални извештаи за извршување на буџетот, годишен извештај, граѓански буџет, ревизорски 
извештај и статут. Достапноста е квантитативно определена со индексни поени, на начин што за 
секој од наведените документи кои се достапни на веб страницата на општината се доделени по 
два индексни поени, додека еден индексен поен е доделен доколку некој до наведените 
документи е достапен во рамки на некој од службените гласници во текот на годината, или пак 
доколку истиот е достапен (добиен) преку барање за информација од јавен карактер (БИЈК).  

Отчетноста и партиципацијата на граѓаните е утврдена преку квалификација има/нема, доколку 
постои (не постои) адекватен документ во кој се претставени спроведените проекти во 
разгледуваниот период и во зависност дали во текот на подготовката на буџетот на општината е 
организиран процес со кој на директен начин граѓаните учествувале во подготовката на буџетот. 
Најчестата форма на учество на граѓаните, организирана од страна на општините е преку отворени 

                                                           
1 Предизвици во системот за локални даноци кај општините во Северна Македонија: Фокус на данокот на имот, 
https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/09/0.-Predizvitsi-lokalni-danotsi-za-imot-natsrt-01092020.pdf  
2 Анализа на факторите на даночниот морал во земјата https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/06/0.-Analiza-na-
danocen-moral-DETERMINANTI-CEA-28052020-so-CIP-2.pdf  
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организирани групни средби, така наречени „форуми“ на кои се дискутираат предлози од граѓаните 
и се поставуваат приоритети за следната фискална година.  

Пристапот и методологија за утврдување на нивото на даночната транспарентност по сличен 
принцип, како и за буџетската транспарентност, се врши врз основа на достапноста на низа 
документи, информации и податоци поврзани со даночниот систем на општинско ниво. Имено, за 
да се утврди нивото на даночната транспарентност на општините во РСМ, следена е достапноста на 
следните документи и информации на општините, но и нивната содржина: постоење на усвоена 
стратегија за управување со ризици и опфат на даноците; годишен извештај за работата на 
општината со преглед и/или анализа на посебните даноци на ЕЛС; објави од информативен и 
едукативен карактер за даночните обврзници кои се однесуваат на локалниот даночен систем како 
различните даноци (цели, даночен обврски, даночна основа, стапка и сл.); објави со контакт 
информации за даночната служба/лице;  објави за информирање на даночните обврзници за 
подготовка/издавање на даночни решенија (данок на имот) или други информации поврзани со 
локалните даноци.  

При утврдувањето на степенот на даночната транспарентност се разгледува и учеството на 
граѓаните како и отчетноста на ЕЛС и тоа преку степенот на слободен пристап на граѓаните на 
седниците на советот на општината и организирање (не-организирање) на јавни расправи како што 
се расправите за усвојување на завршната сметка на буџетот на општината.  

Достапноста на наведените документи, информации и податоци се утврдува преку преглед на веб 
страните на секоја општина во РСМ и преку БИЈК. Врз основа на нивото на достапност на наведените 
информации се утврдува степенот на даночна транспарентност во пет нивоа на даночна 
транспарентност, од највисоко „многу високо ниво“, до „многу ниско ниво“ на даночна 
транспарентност. Податоците и наодите за транспарентност се однесуваат за фискалната 2020/2021 
година, додека прибирањето на податоците и информациите е спроведено во текот на месеците 
март до крајот на мај 2021 година. 

Како примарен извор на информации се користат и одговори на граѓани прибрани преку 
прашалници/интервјуа со спроведена теренска анкета. Прибраните информации од теренската 
анкета се користат за утврдување на перцепциите/мислењето на граѓаните за степенот на 
отвореност на нивните општини за фискални информации; како и за утврдување на преферираните 
канали и форми за комуникација со локалните власти и нивно учество во работата на општинските 
власт. Спроведени се интервјуа со повеќе од четиристотини граѓани од руралните средини во 
општините Пехчево, Делчево, Крива Паланка и Гостивар, со цел да се донесат заклучоци за степенот 
на нивната информираност за трошењето на јавните средства но, и за утврдување барања/потреби 
за видот на информации и преферираниот канал за комуникација за трошењето и прибирањето на 
локалните даноци.3  Информациите за перцепциите и потребите за информации се прибрани преку 
теренски прашалник  спроведен во текот на месеците јуни и јули 2021 година.  

Овој документ е подготвен во рамки на проектот: Даночна одговорност – кон граѓанска одговорност 
и одговорни даноци, кој се спроведува од страна на Центарот за економски анализи (ЦЕА), во текот 
на 2020 и 2021 година. Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија преку Европскиот 
инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР)4.   

                                                           
3 Пилот општини во кои се спроведуваат активности за зголемување на даночниот морал во рамки на Проектот за даночна 
одговорност  
4 Повеќе информации за активностите на проектот може да се најдат на следниот линк: https://cea.org.mk/proekt-za-
danochna-odgovornost-kon-graganska-odgovornost-i-odgovorni-danotsi/. 
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Концепт и поим за транспарентност  
 

Транспарентноста во контекст на јавниот сектор и јавните финансии е поим дефиниран од повеќе 
меѓународни организации.  Според Светската Банка (СБ), транспарентност во јавните финансии 
претставува: „...достапност на сигурни, релевантни и навремени информации за 
институционалните договори за јавно финансирање, овозможува проценка на финансиската 
состојба на Владата и вистинските трошоци и придобивки од владините активности. 
Транспарентноста е средство за зајакнување на управувањето. Наша цел е да постигнеме 
подобрување во отчетноста и перформансите на владите преку комбинација на 
транспарентност со партиципација, за да можат засегнатите страни да придонесат со идеи 
и информации кон јавниот сектор како и соработка, преку партнерства помеѓу јавниот сектор 
и засегнатите страни во процесот на донесувањето одлуки и спроведувањето на јавните 
политики.5“ 

 

Фискална транспарентност 

Немајќи унифицирана и општо прифатена дефиниција за фискална транспарентност до 1990-тите, а 
имајќи ги во предвид дотогашните норми, стандарди, и практики за транспарентност, на крајот на 
деведесеттите, се формализира Кодексот на добри практики за фискална транспарентност, на 
Меѓународниот монетарен фонд (ММФ6) и започнува со проценката на практики преку употреба на 
така наречените Извештаи за почитување на стандардите и кодексите- ROSCs (Reports on the 
Observance of Standards and Codes. Подоцна е подготвен Кодексот на добри практики за фискална 
транспарентност (Code of Good Practices on Fiscal Transparency, IMF) според кој: „фискалната 
транспарентност подразбира обезбедување на сеопфатни и веродостојни информации за 
минати, сегашни и идни активности на Владата, додека достапноста на ваквите информации 
го подобрува квалитетот на процесот на донесување на одлуки. Фискалната 
транспарентност, исто така, помага во нагласувањето на можните ризици врз фискалниот 
сектор. Воедно, најголема придобивка од фискалната транспарентност имаат граѓаните на 
кои им се обезбедуваат потребните информации и со кои можат да ја повикаат Владата на 
одговорност. Исто така, корист од  фискалната транспарентност има и Владата на која пак 
ѝ се олеснува пристапот до меѓународниот пазар на капитал“.  

Кодексот за фискална транспарентност на ММФ, е меѓународен стандард за обелоденување на 
информациите за јавните финансии, кој се ревидираше и ажурираше во 2007, 2014 и 2019 година7. 
Кодексот за фискална транспарентност на ММФ (Кодексот) опфаќа сет на принципи коишто се 
опфатени во четири столба: (i) фискално известување; (ii) фискално предвидување и буџетирање; 
(iii) анализа и управување со фискалниот ризик; и (iv) управување со приходите.  

За секој принцип на транспарентност, во Кодексот, се прави разлика помеѓу степен на основни, 
добри и напредни практики, со цел да им обезбеди на земјите јасни чекори кон целосна 
усогласеност со Кодексот, и да обезбеди применливост кај широк спектар на земји. Столбовите I-III 
се објавени во 2014 година, додека столбот IV е објавен и додаден во 2019 година.  

                                                           
5 https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/transparency-in-public-finance 
6 IMF (International Monetary Fund). 1998. Code of Good Practices on Fiscal Transparency. Washington, DC. 
7 IMF, Fiscal Transparency Code, 2019, https://www.imf.org/external/np/fad/trans/Code2019.pdf 
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Според ММФ, фискалната транспарентност во јавните финансии е главен елемент на доброто 
владино управување кое понатаму води кон макроекономска и фискална стабилност и е 
детерминанта за повисоки стапки на економски раст. Фискалната транспарентност може да служи 
и за рано идентификување на потенцијални ризици по фискалните резултати што пак води кон рано 
предупредување и соодветна фискална реакција при променети економски претпоставки. 
Понатаму, фискалната транспарентност овозможува отчетност кон граѓаните-даночни обврзници, а 
и овозможува подобра кредитоспособност кон меѓународниот пазар на капитал8. 
 
Одлуките за националниот Буџет - какви даноци да се наплаќаат, какви услуги да се обезбедат и 
колкав долг да се преземе - се рефлексија за тоа колку е рамноправно општеството и каква е 
благосостојбата на граѓаните, вклучително и дали тие кои се во најнеповолна позиција ќе имаат 
реални можности за поквалитетен живот. Клучно е владите да ја информираат и вклучат јавноста 
при носење на овие витални одлуки кои влијаат врз нивните животи.9 
 
Во меѓувреме се развиваат низа на иницијативи за транспарентност кои опфаќаат повеќе од само 
обелоденување на информации и вклучуваат надзор и директно учество (партиципација) на 
засегнатите страни во процесот на поставување на јавните политики. Една од тие иницијативи е 
Иницијативата за отворени буџети (Open Budget Initiative - OBI)10,11, на Меѓународното буџетско 
партнерство (International Budget Partnership -IBP), која ја следи отвореноста на буџетите и во РСМ 
од 2010 година. На светско ниво со Индексот на отворено буџетирање (ОБИ) се следи фискалната 
транспарентност на државите. РСМ ја зголеми достапноста на буџетските информации преку: Јавно 
објавување на Граѓанскиот буџет и Навремено јавно објавување на Пред-буџетската изјава, сепак 
за 2019 година РСМ има 41/100 поени за транспарентност и е под глобалниот просек. Во споредба 
со земјите од Западен Балкан (7), РСМ се наоѓа на петтото место.  
 
Друга иницијатива за фискална транспарентност е Глобалната иницијатива за фискална 
транспарентност (Global Initiative on Fiscal Transparency - GIFT)12 чии Принципи за фискална 
транспарентност, учество и отчетност (од 2012 година) се усвоени и од Собранието на 
Организацијата на Обединетите Нации. Десетте принципи на GIFT ги опфаќаат сите аспекти на 
фискална транспарентност, учество и отчетност13.  Отвореното владино партнерство (OGP14) е уште 
една широкоопфатна глобална иницијатива за промовирање на владино управување кое се 
транспарентно, партиципативно, отчетно, и инклузивно, пошироко од фискалната сфера, а во која 
РСМ е член од 2011 година.   

 
  

                                                           
8 Види повеќе на: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fiscal.htm.  
9 https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/CEA-open-budget-survey-macedonia-2019-MK.pdf.  
10 Повеќе на https://www.internationalbudget.org/ 
11 ЦЕА повеќе години е дел од оваа инцијатива и ја следи фискалната транспарентност на РСМ, види повеќе во за 
последниот ОБИ извештај за РСМ, https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/CEA-open-budget-survey-macedonia-
2019-MK.pdf  
12 GIFT (Global Initiative on Fiscal Transparency). 2012. High-level Principles on Fiscal Transparency, Participation, and 
Accountability. www.fiscaltransparency.net и унапредената верзија од 2018 година достапна на 
https://fiscaltransparency.net/documents/GIFT-EHLP-9Feb18.pdf 
13 Ibid. 
14 Види повеќе: https://www.opengovpartnership.org/  



 

9 
 

Буџетска транспарентност 

Во литературата концептите на буџетската транспарентност и фискалната 
транспарентност често се користат наизменично. Меѓутоа, буџетската транспарентност е потесен 
концепт, фокусирајќи се на буџетските извештаи и документи во рамките на буџетскиот циклус. 
Фискалната транспарентност ги вклучува дополнително сите фискални активности кои не се 
опфатени од буџетскиот процес, а со цел намалување на вон-буџетските трансакции (ММФ, 199715), 
кои вклучуваат информации за сите активности и текови, коишто не можат директно да се 
идентификуваат во буџетските документи.  На пример, според публикациите на Светската Банка, 
„...Буџетска транспарентност или отвореност на буџетот се однесува на степенот до кој 
податоците за буџетот, приходите, расходите и другите финансиски активности на Владата 
се бесплатно достапни за јавноста и до кои различните засегнати страни, вклучително и 
академијата, истражувачите, медиумите и граѓаните можат да пристапат, да ги разберат и 
да ги анализираат, а кога постојат соодветни механизми и да можат да реагираат и да дадат 
повратна информација за да се влијае врз формулирањето на јавните политики и идните 
трошења.16“  
 
Според тоа, буџетската транспарентност се потпира на три меѓусебно поврзани столбови: 1) 
транспарентност, 2) учество и 3) надзор. Овие три столбови се мерат и како индикатори од 
глобалната иницијатива на ОБИ која врши рангирање на голем број на земји во светот.17 ОЕЦД пак 
буџетската транспарентност ја дефинирана како „целосно, навремено и систематско 
обелоденување на сите релевантни фискални информации.“18 Сепак, строга поделба помеѓу овие 
два концепта нема бидејќи истите се испреплетени, а често се користат и како синоними. Оттука и 
овој текст ќе ги користи двата термина наизменично.  
 
Според Закон за буџетите19 на РСМ, кој е во сила, транспарентноста се дефинира како едно од 
буџетските начела: „Транспарентност, кое подразбира достапност на јавноста во сите фази на 
подготвување и извршување на буџетот“, и во глава VII се наведуваат и буџетските документи 
кои се објавуваат. Во РСМ во моментот е отпочинат процес на подготовка на нов Закон за буџети20 
кој е во фаза на предлог закон, достапен на ЕНЕР, а кој во тековната форма ја разгледува 
транспарентноста како принцип: „Принцип на транспарентност подразбира дека буџетот на 
државата и општините, како и неговите измени и дополнувања, извршувањето и буџетската 
документација ќе бидат објавени во Службен весник односно во Службено гласило или на веб 
страницата на Министерството за финансии и општините, а финансиските извештаи на 
другите јавни субјекти ќе бидат објавени на нивните веб страници.“, и во Глава XI се наведуваат 
известувањето и достапноста за посебните документи.  
 

                                                           
15 IMF, 1997. World Economic Outlook. Washington: International Monetary Fund. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1097/pdf/octweo01.pdf  
16 Види повеќе: https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/publication/budget-transparency-initiative  
17 Види повеќе: http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/  
18 Види повеќе: https://www.oecd.org/governance/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20-
%20complete%20with%20cover%20page.pdf  
19 Член 3, (Службен весник на Република Македонија бр.64/05, 04/08, 103/08, 4/08, 103/08, 
156/09, 95/10 156/09, 95/10, 180/11и 171/12 и 171/12 и 171/12) 
20 Нацрт закон, предлог закон за буџети, од 1.10.2020, достапен на 
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=57671  
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Во Програмата за реформа за управувањето со јавните финансии за 2018-202121 (ПРУЈФ) на 
Министерството за Финансии, еден од приоритетите е Приоритет 5: транспарентно владино 
известување, меѓутоа фискалната транспарентност е широко опфатена и со другите приоритети и 
мерки, како поставување на фискални правила, ревидирање на законската регулатива, 
извршувањето на буџетот, системот за јавни набавки и низа други приоритети и мерки. Иако, во 
ПРУЈФ не се дефинира фискалната транспарентност, како показател за успешност се идентификува 
унапредување на меѓународното рангирањето со ОБИ и објавување на Граѓански буџет.  
 
Даночна транспарентност 

Даночната транспарентност на глобално ниво, како термин опфаќа отвореност на даночните 
податоци за цели на глобалната соработка. Според ОЕЦД, и Глобалниот Форум за даночна 
транспарентност и размена на информации за даночни цели22 (Global Forum on Transparency and 
Exchange of Information for Tax Purposes23) претставува: „даночната транспарентност постои за 
да се стави крај на банкарските тајни и на даночното затајување преку глобална даночна 
соработка“24 и вклучува прифатени стандарди за отвореност и размена на информации и податоци 
за даночни цели25.  
 
Глобалната иницијатива за фискална транспарентност (GIFT) во Рамката за унапредување на 
даночната транспарентност наведува26: „даночната транспарентност ја дефинираме како 
процес што ги обезбедува квантитативните и квалитативните податоци што му се 
потребни на едно општество за да осигури дека нејзиниот даночен систем функционира во 
корист на даночната власт, Владата, законодавците, оние што ги избрале, оние што плаќаат 
даноци и сите други чинители на даночниот систем.“ 27  
 
Рамката за унапредување на даночната транспарентност (Рамката), идентификува серија на 
механизми за известување и стандарди за податоци, кои доколку се применуваат ги прават даночни 
системи потранспарентни за засегнатите страни. Во насока на постигнување на целите во Рамката 
на даночна транспарентност се предлагаат десет принципи меѓу кои: правото на секој да бара, 
добива и пристапува до информации за даночниот систем; Владите да објавуваат јасни, мерливи 
цели на даночниот систем; целите да бидат поддржани со детални буџетски проекции за идните 
даночни приходи, заедно со објаснувања за проекциите и импликациите; Владите да спроведат 
процес на консултација при значајни предлози за промени на даночната политика со широк опфат 
на засегнати страни; Владите да објавуваат податоци за даночни приходи најмалку еднаш годишно, 
вклучително и за постигнувањата и потфрлањата во постигнувањето на утврдените цели во со 
квантитативните податоци и во однос на буџетите; сите даноци и нивната администрација треба да 
бидат содржани во закон; даночните обврзници да имаат пристап до јасни информации и совети за 

                                                           
21 Види повеќе: https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/PFM-Reform-Programme__MK-DEC-2017_final-
VLADA.pdf  
22  Република Северна Македонија е една од 162те членки на глобалниот форум  
23 Глобалниот форум е клучно меѓународно тело кое работи на имплементација на меѓународните стандарди за 
даночна транспарентност. Обезбедува дека овие високи стандарди за транспарентност и размена на информации за 
даночни цели се воспоставени низ целиот свет преку активностите за мониторинг и преглед на активности, повеќе на 
https://www.oecd.org/tax/transparency/. 
24 Види повеќе: https://www.oecd.org/tax/beps/tax-transparency/  
25 Global Forum, the exchange of information on request (EOIR) and automatic exchange of information (AEOI) standards. 
26 Making Tax Work: A Framework for Enhancing Tax Transparency, GIFT, достапно на 
https://www.fiscaltransparency.net/making-tax-work/  
27 Ибид. 
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да им придонесат кон почитување на обврските како и за правото на жалба; Владите треба 
периодично да ги оценуваат перформансите на даночниот систем во целост, користејќи алатки како 
што се анализи на даночен јаз и процени на прелевања на даноците; податоците за даночната 
транспарентност треба да бидат предмет на процес на верификација од страна на независна 
ревизија со која ќе се оцени, извести за точноста и за правичноста на податоците28. 
 
Во Стратегијата за реформа на даночниот систем на РСМ (2021-2025)29 како главна цел на 
стратегијата е наведено е „да се обезбеди праведен, ефикасен, транспарентен и современ даночен 
систем кој ќе се темели на современи дигитални технологии и иновации во оданочувањето, во 
функција на постигнување на забрзан, инклузивен и одржлив економски раст.“ и третиот од петте 
приоритети е токму  зголемена даночна транспарентност како „зголемена даночна 
транспарентност, што вклучува подобрување на размената на информации помеѓу даночните 
органи и други субјекти, која во прв ред ќе се заснова на електронски услуги и дигитализација на 
процесите. Овој приоритет се очекува да доведе до зголемена фискална писменост и поголема 
доброволна даночна усогласеност.30“ Во стратегијата се наведуваат аспирациите и целите за 
постигнување на горе наведените стандарди за даночна транспарентност размена на податоци на 
Глобалниот форум како и примена на добри пракси во насока на поголема достапност и квалитет 
на даночните информации кои треба допрва да се постигнат.  
 

 
 

 
  

                                                           
28 Слободен превод од англиски, Making Tax Work: A Framework for Enhancing Tax Transparency, GIFT, достапно на 
https://www.fiscaltransparency.net/making-tax-work/ 
29 https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Strategija_za_reforma_na_danocniot_sistem_2021-
2025_usvoena_od_VLADA.pdf 
30 Ибид. 

За цели на овој извештај буџетската транспарентност ќе се однесува на достапноста и 
отвореноста на буџетските документи како и степенот на партиципативност/учество на 
засегнатите страни, во  сите фази од буџетскиот процес, додека даночната транспарентност 
пак е со фокус на достапноста на документи, податоци и информации кои се однесуваат и се 
поврзани со даночниот систем како и учеството на граѓаните во носењето на одлуки.  
 
Сепак, треба да се акцентира дека овие процеси се поврзани и испреплетени за кои е 
невозможна строга поделба, а степенот на даночна транспарентност е дел од целокупната 
фискална транспарентност. Фокус на овој извештај се локалните власти, односно општините 
и нивната транспарентност во РС Македонија.  
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Транспарентноста како фактор за доверба во даночниот систем 
 

Значителен број на земји во развој се соочуваат со предизвици за зголемување на приходите кои 
вклучуваат тесна даночна основа/база, значителен обем на неформален сектор, ограничени 
капацитети за управување, ограничен административен капацитет, ниски приходи по глава на 
жител, ниски нивоа на домашни заштеди и инвестиции како и избегнување на плаќањето на 
даноците. Како резултат на ова повеќе од две третини од најмалку развиените земји сè уште прават 
напори да се соберат даноци во висина од повеќе од 15% од БДП, што е генерално прифатен праг 
за ефективна држава. За споредба, кај земјите-членки на ОЕЦД во просек учеството на даноците 
(вкупни) во бруто домашните производ (БДП)31 изнесува близу 35%.  

Република Северна Македонија, собира околу 17% од бруто домашниот производ (БДП) во даночни 
приходи (процент што е практично постојан во текот на две децении) во однос на земјите од ЕУ 
каде што овој процент се движи од 25%-50% во зависност од земјата.  

Начин за зголемување на прибраните даноци односно приходите на било кое ниво на управување, 
а без при тоа да се зголемуваат стапките на оданочување или пак да се врши промена на 
легислативата е активно работење на даночните служби кон унапредување на даночниот морал. 
Даночниот морал пак кај даночните обврзници зависи од довербата во институциите и системот и 
од степенот на транспарентност и отчетност на институциите пред нивните граѓани. Поголем фокус 
на даночниот морал на даночните обврзници, обезбедува пат кон зголемување на доброволното 
подмирување на даночните обврски од страна на обврзниците. Ова го покажуваат истражувањата 
на ЦЕА но и бројни емпириски истражување, со кои се утврдува значителна корелација помеѓу 
даночниот морал и довербата.  

 
Извор: ЦЕА анкета за даночен морал 
 

Според теоријата на Светска Банка за постигнување на промени во процесот на подмирување на 
даночните обврски (World Bank theory of change for tax compliance) важни се динамичните односи 
помеѓу довербата, пристапот и спроведувањето на даночните политики во процесот на градењето 
даночен морал. Теоријата претпоставува дека довербата е водена од степенот на кој даночниот 
систем, (вклучително и пристапот и спроведувањето) се карактеризира како фер, правичен, 

                                                           
31 OECD (2019), Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?, OECD Publishing, Paris 
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реципрочен, транспарентен и отчетен. Оттука, подобрувањето на степенот подмирување на 
даночните обврски не се однесува само на подобрување преку присилната наплата, туку преку 
градење доверба и поткрепена со кредибилен, фер и правичен систем на администрирање.  

Според Анкетата за светските вредности (Македонија, 200132) за 5% од испитаниците секогаш е 
оправдано да избегнуваш да плаќаш даноци доколку имаш среќа да не бидеш фатен (наспроти 66% 
за кои никогаш не би мамеле, а 29% за кои тоа е оправдано до одреден степен). Понатаму, истиот 
извор покажува дека 60% од граѓаните се согласуваат да се зголемат даноците за инвестирање во 
надминување на предизвици од типот на загадувањето на животната средина. Генералниот 
заклучок од ова истражување е дека граѓаните кои ја сметаат демократијата како најдобар систем 
на управување за нивната земјата имаат тенденција да мислат дека мамењето со даноците е 
неоправдано.  

Според анкетата направена за страна на Центарот за економски анализи - ЦЕА33 во 2020 година, на 
репрезентативен примерок на ниво на РСМ, повторно, за 5% од испитаниците потполно е 
прифатливо доколку се има шанса да се мами за даноци, за дополнителни 5% донекаде е 
прифатливо мамењето кај даноците. За 65% воопшто не е прифатливо мамењето во даноците, а за 
уште 20% до некаде е неприфатливо. Всушност потврдувањето на резултатите и после 20 години 
укажува дека степенот на даночен морал на ниво на држава е непроменет.  

Поединците кои изразуваат доверба во својата национална Влада покажуваат повисок степен на 
даночен морал од оние што немаат доверба. Граѓаните кои фискалната редистрибуција ја сметаат 
за суштинска карактеристика на демократијата, т.е. кои мислат дека владите треба да наплаќаат 
данок од богатите за да ги субвенционираат сиромашните, исто така покажуваат повисок даночен 
морал од оние што не го сметаат концептот на фискална редистрибуција за важен. Граѓаните кои 
практикуваат активен ангажман во донесувањето на одлуки, особено на локално ниво, се склони 
да имаат даночен морал, чувство на сопственост, да бидат одговорни и да одговараат пред 
заедницата и општеството34. Се очекува системот на јавни финансии да има транспарентни 
процедури и правила што ќе го регулираат буџетскиот процес и кои ќе го рефлектираат стратешко 
планирање на буџетскиот процес, каде што извршната власт ќе ги усогласува своите цели со 
ресурсите што се достапни во рамките на буџетот. Во теорија, целосно информираните гласачи 
создаваат средина за политичарите да усвојуваат социјално оптимални политики. Така, добро 
поставените процедури и правила и транспарентност ја намалуваат можноста за дискрециони 
фискални политики и на крајот доверба во владите35.  

                                                           
32 World Value Survey –Macedonia 2001 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV4.jsp?COUNTRY=508 
33 Анализа на даночниот морал https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/06/0.-Analiza-na-danocen-moral-
DETERMINANTI-CEA-28052020-so-CIP-2.pdf  
34 Ibid. 
35 Следење на буџетските расходи во предизборниот и изборниот процес, ЦЕА https://cea.org.mk/wp-
content/uploads/2016/06/FINALEN-CEA-Izvestaj-CEA-TI_2.pdf  
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Извор: ЦЕА анкета за даночен морал 
 

Поголема фискална дисциплина може да ја зголеми довербата во фискалните власти што ќе влијае 
позитивно на даночниот морал. Ваквото тврдење, преку спроведената анкета на ЦЕА во 2020 година 
на ниво на држава потврди дека над 72% од граѓаните се согласуваат (делумно до целосно) дека 
доколку би имале повеќе информации каде и како се трошат прибраните даноци секогаш целосно 
и навремено и ги плаќале даноците. Речиси исто олку одговориле и дека доколку имаат повеќе 
информации за начинот, местото за тоа како да плаќаат даноци редовно би ги плаќале даноците. 
Дополнително довербата во начинот на трошењето на локалните даноци е на ниско ниво па оттука 
и заклучокот дека е потребна поголема информираност и вклученост на граѓаните со цел да се 
унапреди и даночниот морал.  

 
Извор: ЦЕА анкета за даночен морал 
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Централните јавни институции во унапредувањето на даночната 
транспарентност во РСМ  
 

Министерство за финансии на РСМ 
 

Министерството за финансии (МФ) е клучна институција за успешно управување со јавните 
финансии, преку што има за цел да се постигне повисок економски раст и подобрување на 
квалитетот на живеење на граѓаните на Република Северна Македонија.  

Министерството за финансии, во декември 2017 година ја усвои Програмата за реформа на 
управувањето со јавните финансии 2018-2021 година, каде што меѓу приоритетите се истакнува и 
приоритетот за зголемена транспарентност преку владино известување. Очекуваните резултати во 
програмата се зголемување на транспарентноста во управувањето со јавните финансии преку 
креирање информации со подобар квалитет, кои ќе бидат лесни за користење и достапни за 
пошироката јавност.  

Како поддршка на Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии, изготвени се 
годишни Акциски планови, кои ги содржат деталните проекти на годишно ниво. Акциските планови 
се јавно достапни на веб страницата на Министерството. Покрај акциските планови, јавно достапни 
се и Извештаите за реализација на акциските планови, на годишно и на полугодишно ниво.  

Дел од индикаторите кои се планирани да се завршат со последниот Акциски план од 2021 година, 
од Програмата за реформа на УЈФ, а кои се уште не се завршени се следни:  

 Подготовка на упатства за краткорочни проекции за директно и индиректно оданочување 
 Подготовка на упатства за среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување 
 Извештај со препораки за подобрување на постојната национална законодавна рамка за 

оданочување 
 Хардвер за новиот интегриран даночен ИТ систем  
 Софтвер за новиот интегриран даночен ИТ систем 
 Подобрување на методологијата и насоките за новото програмско буџетирање 
 Воспоставена сеопфатна Среднорочна буџетска рамка (СБР) 
 Имплементиран нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ) 
 Сеопфатни, навремени и веродостојни податоци за склучени договори за воспоставување 
 јавно-приватно партнерство 

 
Во согласност со Програмата, во соработка со Управата за јавни приходи (УЈП) и Царинската управа 
(ЦУ) , во декември 2020 година, е донесена Стратегијата за реформа на даночниот систем 2021-2025 
година преку која треба да се обезбеди праведен, ефикасен, транспарентен и современ даночен 
систем кој ќе се темели на современи дигитални технологии и иновации во оданочувањето, во 
функција на постигнување на забрзан, инклузивен и одржлив економски раст.  
 
Стратегијата содржи пет приоритети за креаторите на даночната политика и органите кои ги 
администрираат јавните приходи во периодот 2021-2025 година, заедно со нивните клучни 
активности, резултати, одговорни субјекти и клучни индикатори за учинок. 

 Приоритет 1 – Поголема праведност во оданочувањето,  
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 Приоритет 2 – Поголема ефикасност и ефективност на даночниот систем за подобра наплата 
на приходите,  

 Приоритет 3 – Зголемена даночна транспарентност,  
 Приоритет 4 – Подобар квалитет на услугите,  
 Приоритет 5 – Воведување еколошко („зелено“) оданочување,  

 
Приоритет Зголемена даночна транспарентност предвидува подобрување на размената на 
информации помеѓу даночните органи и други субјекти, која во прв ред ќе се заснова на 
електронски услуги и дигитализација на процесите. Овој приоритет предвидува да доведе до 
зголемена фискална писменост и поголема доброволна даночна усогласеност. 
 
Еден од клучните индикатори за овој приоритет е и Воведување на ОЕЦД стандардот за заедничко 
известување. Стандардот на ОЕЦД за заедничко известување (CSR) е единствен глобален стандард 
за собирање, известување и размена на финансиски информации за странски резиденти. Банките и 
другите финансиски институции ќе собираат и доставуваат извештаи до даночна администрација 
во МФ кои се однесуваат на финансиските сметки на нерезиденти со користење на наведениот 
стандард. Усвојувањето на овој стандард предвидува да придонесе за размена на информации со 
странски даночни органи во врска со нерезиденти. Паралелно со ова, даночната администрација ќе 
добива информации за финансиски сметки на македонски резиденти од даночните органи на 
другите земји. Ова предвидува да помогне во насока на усогласување со нашиот даночен закон на 
македонските резиденти кои имаат финансиски сметки во други земји  со цел да се превенира 
затајувањето на данок. 
 
Покрај другото, во Стратегијата е предвидена мерка за поголема достапност и квалитет на 
информациите поврзани со даноци. Главна цел на мерката е да се зголеми доброволната 
усогласеност од страна на даночните обврзници преку подобрување на транспарентноста и 
зајакнување на довербата која даночните обврзници ја имаат во релевантните институции. Имено, 
според најдобрите меѓународни практики, но и она што Центарот за економски анализи го 
укажуваше во текот на 202036, една од главните цели кои треба да биде на релевантните институции 
е да се стремат кон постигнување на високо ниво на доброволна усогласеност, односно даночните 
обврзници доброволно, лесно и едноставно да ги исполнуваат своите даночни обврски. Оваа цел 
се постигнува преку низа активности насочени кон обезбедување лесен пристап до даночни 
информации, едукација на даночните обврзници и јавно објавување на информации за работата на 
релевантните институции. Зголемувањето на доброволната усогласеност не само што ја зголемува 
ефикасноста и ефективноста на надлежните институции, туку ја зголемува и довербата на граѓаните 
и компаниите во даночните органи и даночниот систем. 
 
Во врска  информациите кои се достапни на веб страницата на МФ, може да се спомене дека веб 
страницата изобилува со информации, но по мигрирањето од старата веб страница кон нова со цел 
поунапредена, приоѓањето до информации е отежнато. Значаен дел од информациите не можат да 
се најдат по логичен след преку достапните категории во менито на веб страницата, туку можат да 
се најдат единствено преку „search“ делот доколку се знае клучниот збор на тоа што се пребарува, 
или пребарувајќи преку општо пребарување преку пребарувачот„ Google“. 
  
 

                                                           
36 Проект за даночна одговорност https://cea.org.mk/proekt-za-danochna-odgovornost-kon-graganska-odgovornost-i-
odgovorni-danotsi/  
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Онлајн алатка која исто така овозможува изобилство на податоци за буџетските трошења на 
различните буџетски корисници во РСМ е порталот „Отворени финансии“ 
(https://open.finance.gov.mk/) кој овозможува увид во податоците за реализација на трансакции на 
буџетските корисници на Буџетот на Република Северна Македонија, а кој црпи податоци од 
Трезорот на Министерството за финансии. Дополнително, за финансиски податоци кои се поврзани 
со Ковид-19 пандемијата порталот отворени финансии, е поврзан со „специјализираниот“ портал 
Ковид-19 Финансиска транспарентност (https://finansiskatransparentnost.koronavirus.gov.mk/) во кој 
се дава преглед и пребарување на податоци и информации за буџетски приливи и трошења во и од 
Буџетот на РСМ, како и за донации, а кои се наменети за справување со кризата Ковид-19 (посебна 
програма П1).  
 
Информациите за даноци на веб страницата на МФ се главно сместени во посебен дел во 
категоријата Закони и прописи, кој се однесува само на даноци, и каде што се достапни сите 
законски прописи по видови даноци, како и информации и закони и прописи кои ја регулираат 
Управата за јавни приходи. Постојат и контакт информации за службите и одговорните лица во 
секторот(ите) за даночна и царинска постапка.  
 
На веб страницата на МФ во категориите Области->Јавни финансии -> Трезор-> Извештаи Трезор 
можат да се најдат и извештаите за извршување на буџетите на ЕЛС по години, по квартали, како и 
полугодишни извештаи. Последниот годишен извештај за извршување на буџети на ЕЛС е од 2020 
година, за која недостасуваат кварталните извештаи (само кумулативно за сите четири квартали од 
2020 година), додека последниот достапен квартален извештај е од првото тромесечје од 2021 
година. Во текот на 2020 година МФ “затајува” со редовното објавување на кварталните извештаи 
за извршување на буџетите на ЕЛС по ЕЛС, пракса која започна да се применува во 2017 година.  
 
На веб страницата покрај официјалните извештаи и документи, се објавуваат и соопштенија за 
јавноста, преку кои се најавуваат активности на министерството , или пак се информираат граѓаните 
за веќе спроведени активности. 
 

Управа за јавни приходи 
 
Управата за јавни приходи (УЈП) е институцијата која е одговорна за администрирање на 
централните даночни приходи. УЈП на својата веб страница има опсежни информации за 
поимањето на сите видови на даноци и даночни процедури.  На веб страницата на УЈП е објавен 
Даночен водич37, кој дава објаснување за поставувањето на даночниот/фискалниот систем, што е 
фискална политика, што се тоа даноци, и кои се видови на даноци и дава преглед по категории.  
 
Покрај Даночниот водич, на веб страницата е објавен и т.н. Граѓански дневник38. Граѓански дневник 
е иницијатива на Владата како одговор на барањето за решавање на проблемите со кои се 
среќаваат граѓаните во секојдневието, интеракција со организациите или институциите кои 
обезбедуваат јавни услуги. Целта на дневникот е да придонесе кон подобрување на квалитетот на 
јавните услуги преку дефинирање на начинот и стандардите во давањето на услугите, вклучувајќи 
го видот на услугите, рокот, како и системот на коментари, жалби и поплаки.  Дневникот ги содржи 
опсежните информации за лица задолжени во посебни сектори и одделенија во институцијата.  
 

                                                           
37Даночен водич  http://ujp.gov.mk/e/vodic  
38 Граѓански дневник http://ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0067/__________________29.11._2019_.pdf  
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На веб страницата на УПЈ покрај официјалните процедури и прописи и образложенија , редовно се 
објавуваат соопштенија за јавност за активности на институцијата кои ги спроведува или ги најавува. 
Се објавуваат и кампањи за подигнување на свеста на граѓаните за навремено и целосно 
подмирување на своите даночни обврски. Веб страницата е дизајнирана на начин подеднакво да 
биде корисна и за граѓаните и за правните лица.  
 
Во делот „статистика“ на веб страната на УЈП на квартално ниво се даваат податоци за прибраните 
даноци по категорија и тоа на групно на кумулативно ниво за данок на добивка, данок на личен 
доход и данок на додадена вредност. Меѓутоа, прегледот не овозможува симнување и користење 
на податоците во обработлива форма или пак прегледот за повеќе периоди, што го прави 
користењето на податоците тешко и не практично. Дополнително нема податоци за број на даночни 
обврзници, или пак дополнителни подкатегории на наведените даноци. Подетални податоци 
кумулативно за претходната годината се објавуваат до годишните извештаи на управата кои се 
објавуваат во текот на првата половина на тековната за претходната година. Податоци за локални 
даноци нема на страницата на УЈП. Во однос на достапност за анализи за оценка на перформансите 
на даночниот систем преку анализи на даночен јаз, дистрибутивни анализи,  или други оценки, не 
се објавуваат. По започнување на процесот на децентрализација од 2005 година надлежноста на 
даноците на имот од УЈП преминува кај ЕЛС.   
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Буџетска транспарентност кај општините во Северна Македонија 
 

Буџетската транспарентност на локално ниво е исто толку важна колку и на национално ниво и кај 
општините во РСМ бележи постојано подобрување39. Во време на дигитализација и отвореност како 
и можностите кои ни ги нуди современата технологија, достапноста на документите вклучувајќи ги 
и буџетските информации потребно е да биде лесна и навремена, со цел исполнување на правото 
на граѓаните за добивање на релевантните информации. Оттука, достапноста на буџетските 
документи на официјални интернет веб страници на општините како платформи кои стојат на 
располагање со широк опсег, се една компонента од на отвореноста и на транспарентноста на 
локалните власти. 
 
Буџетска транспарентност кај општините во РСМ во фискалната 2020-2021 година, на кумулативно 
ниво, во споредба со изминатите години (2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020) е подобрена. 
Според ЦЕА индексот на достапност на буџетските документи кај ЕЛС, во фискалната 2020-2021 
година, единиците на локална самоуправа Берово и Велес имаат максимален број на индексни 
поени за буџетска транспарентност, и истите бележат подобрување споредено со претходната 
година кога општината Прилеп и Град Скопје имале највисока вредност на индексни поени.  

Општините Берово и Демир Хисар, кои се вбројуваат во првите 14 најтранспарентни општини за 
фискалната 2020/21 година, бележат подобрување на индексот на буџетска транспарентност за по 
2 индексни поени. Од друга страна, кај Град Скопје и Прилеп бележиме намалување за 2 индексни 
поени.  

Табела 1 Топ 14 најтранспарентни општини за 2020-2021 

 
Извор: Годишно следење на транспарентноста на ЕЛС, повеќе на https://cea.org.mk/wp-

content/uploads/2020/12/Brif-za-javni-politiki-za-fiskalna-transparentnost-final.pdf 

                                                           
39 ЦЕА ја следи буџетската транспарентност на сите ЕЛС во РСМ повеќе години назад и редовно го подготвува индексот, 
повеќе на www.cea.org.mk  

Топ 14 општини 
Индексни 

поени 2019/20
Индексни 

поени 2020/21
Промена

Велес 15 16 1.0
Берово 14 16 2.0
Прилеп 16 14 -2.0
Град Скопје 16 14 -2.0
Аеродром 13 14 1.0
Битола 14 13 -1.0
Демир Хисар 11 13 2.0
Илинден 14 13 -1.0
Делчево 13 13 0.0
Зрновци 13 13 0.0
Кочани 13 13 0.0
Богданци 13 13 0.0
Кратово 12 13 1.0
Чашка 12 13 1.0
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График 1 Индекс на буџетска транспарентност кај општините за фискалната 2020-2021 година 

Најголем пад на индексот на буџетска 
транспарентност за фискалната 2020-2021 
година се бележи кај општината Чучер-
Сандево чијшто индекс е намален за 9 
индексни поени во споредба со претходната 
година. Од друга страна, општините Ново 
Село и Теарце забележуваат највисок пораст 
на индексот на буџетска транспарентност за 
дополнителни 7 индексни поени во 
фискалната 2020-2021 година. Кумулативно 
во тековната година, буџетската 
транспарентност кај ЕЛС во РСМ значително 
е подобрена кај руралните општини 
споредно со претходните периоди. 

И за овој период на следење, како и 
претходните, покрај Статутот на општините, 
Завршната сметка на буџетот и Усвоениот 
буџет се најчесто достапните буџетски 
документи на веб страниците на ЕЛС.  

Подобрувањето на достапноста на 
буџетските документи може да се увиди и од 
бројот на документи кои сè почесто се 
достапни преку веб страниците на 
општините, а и намалената потребата за 
нивно добивање преку користење на 
механизмот Барање за информации од јавен 
карактер.  

Најзначајно подобрување во достапноста на 
буџетските документите се бележи кај 
Годишниот извештај за работењето на 
општината. Годишниот извештај за 2020 
година е достапен за 59 општини, наспроти 
Годишниот извештај за 2019 кој бил 
достапен за 50 општини. Предлог буџетот за 
2021 година и Годишниот извештај за 2020 
година се најчесто достапни во склоп на 
Службените гласници кои пак се објавени на 
веб страниците на општините или пак можат 
да се добијат преку Барање за пристап до 
информации за јавен карактер. 
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Отчет на општините во Северна Македонија 
 

Отчетноста како термин, е тесно поврзан со транспарентноста на документите за буџетскиот процес, 
вклученоста на граѓаните во носењето на одлуките  како и надзорот врз трошењата. Во контекст на 
интернационалните кодекси и насоки како во Фискалната транспарентност, отчетност и ризици (на 
ММФ)/Fiscal Transparency, Accountability, and Risk40 (IMF), терминот документи за отчетност (на 
централно ниво) се однесува на документите: фискална стратегија, годишниот буџет, објавување на 
фискални статистички податоци за крајот на годината и во текот на годината, и годишните сметки 
за текот и на крајот на годината.  Во контекст на овој извештај достапноста на документи на ЕЛС, за 
отчетност кон граѓаните ќе сметаме документ подготвен од страна на ЕЛС кој често е и именуван 
како „отчет“, меѓутоа потребно е да содржи дел со елабориран опис на спроведените активности и 
проекти, нивната вредност и извор.  

Во 2021 година 47% од општините дале “отчет” кон граѓаните за преземените и спроведени 
активности на општините во 2020 година наспроти 38% во претходната година. Честопати, во 
процесот на барање на ваквиот вид на извештај општините го поистоветуваат со подготвениот 
годишниот извештај за работењето на општината. Годишните извештаи се во најголема мера, онаму 
каде се достапни, обемни документи и содржат голем број на информации, додека граѓаните 
генерално не го сметаат за ефикасен канал на информирање41.  

Поради кризата предизвикана од Ковид-19 и предизвиканите промени во начинот на комуникација, 
оваа година седум општини подготвиле “отчет” преку видео приказ или преку објава на фан 
страните на градоначалниците на социјалните мрежи споредено со претходно подготвените 
„пишани“ документи. Останатите општини подготвуваат документ со наведнување на спроведени 
проекти и финансиски информации најчесто преку издавање на Документ – Отчет во електронска 
верзија, а се помалку во печатена форма. Помалите општини пак истото го прават преку граѓански 
собири на кои се презентираат проектите или пак се информираат преку локалните медиуми. 

Како добри примери може да се наведат оние ЕЛС чијшто „отчет” содржи информации кои освен 
описот, ја известуваат висината на расходите и изворот на финансирање. Без разлика на опфатот на 
информации, за завршената фискална 2020 година најголем број од општините од Североисточен 
(67%) и Југоисточен регион (60%) подготвиле „отчет” како форма на информирање за сработеното 
и го доставиле на граѓаните. 

Табела 2 Добри примери за давање отчет кон граѓаните за 2020 година 

Добри примери за отчетност кон 
граѓаните за 2020 година 

Аеродром Ѓорче Петров 

Берово Град Скопје 

Битола Дебрца 

Богданци Илинден 

                                                           
40 https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Fiscal-Transparency-Accountability-and-Risk-PP4709 
41 Врз основа на спроведени теренски анкети и перцепции на граѓаните 
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Боговиње Кавадарци 

Велес Крива Паланка 

Виница Новаци 

Гевгелија Центар Жупа 

 

Индекс на буџетска транспарентност на ниво на плански региони 
 

Од аспект на транспарентност на ЕЛС преку нивно групирање во утврдените плански/статистички 
региони на кои припаѓаат, се бележи подобрување на буџетската транспарентност за фискалната 
2019-2020 година на регионално во сите плански региони, освен во Југоисточниот регион, додека  
во фискалната 2020-2021 година, подобрување бележиме кумулативно кај ЕЛС од Југоисточниот, 
Североисточниот, Полошкиот и Источниот плански регион. Просечниот индекс на буџетска 
транспарентност во Југоисточниот регион бележи најголемо подобрување во споредба со минатата 
година за 2 индексни поени. Општините пак од Источниот регион и оваа година во просек се 
најтранспарентни на регионално ниво споредено со ЕЛС од другите плански региони.  

Табела 3 Просечен регионален индекс на буџетска транспарентност во Северна Македонија 

 

Извор: Годишно следење на транспарентноста на ЕЛС, повеќе на https://cea.org.mk/wp-
content/uploads/2020/12/Brif-za-javni-politiki-za-fiskalna-transparentnost-final.pdf 

 

Слободен  пристап до информации од јавен карактер при прибирање на фискални 
податоци  
 

При прибирањето на информации и документите за транспарентноста на ЕЛС преку постапување 
со Барање за информации од јавен карактер (БИЈК), општата оценката е дека општините се уште 
нередовно или не навремено доставуваат одговори. За следењето во 2021 година, вкупно помалку 
општини одговориле или пак навремено одговориле на барањата споредено со претходните 
години и тоа 60 од 81 ЕЛС доставиле одговор, а 15 од нив го доставиле одговорот со задоцнување, 
по законски утврдениот рок.  

Пелагониски регион 10.0 9.7 -0.3
Скопски регион 8.7 8.6 -0.1
Југоисточен регион 8.1 10.1 2.0
Североисточен регион 8.3 8.5 0.2
Полошки регион 7.8 8.3 0.5
Вардарски регион 9.1 9.0 -0.1
Источен регион 10.3 11.5 1.2
Југозападен регион 8.8 8.4 -0.4

Регион  2020-2021  2019-2020 Промена
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При процесот на прибирање на документите за да се измери степенот на буџетска транспарентност 
на општините во РСМ, освен формално доставување на БИЈК, комуникацијата при прибирањето на 
информациите и документите со општините за доставување на одговор беше проследена со 
потсетување пред истекот на законскиот рок како и телефонски контакт за потсетување. Сè уште 
има општините на чии веб страници не се наведени одговорните лица за посредување со барања 
за пристап до информации, во вкупен број шест општини.   

 

Вклученост на граѓаните во креирање на локални политики  
 

Отвореноста на општините за директно вклучување на граѓаните во креирањето на локални 
политики и несењето одлуки е значајна компонента на буџетската  транспарентност т.е. 
инклузивност или вклученост. Во фискалната 2020-2021 година, 51% од општините во РМС 
организирале т.н. форум со граѓаните и општествените чинители, наспроти 35% во фискалната 2019-
2020. Општините најчесто спроведуваат форуми/дискусии за дефинирање на општинските 
приоритети за буџетите за следната година, односно спроведуваат т.н. буџетски форуми за 
граѓаните. Истовремено постојат, иако во помал број, општини кои  покрај буџетските форуми 
спроведуваат и форуми за локален економски развој (ЛЕР) на кои граѓаните имаат можност да 
учествуваат со идеи и ставови, предлози поврзани со креирањето на стратегијата и плановите за 
развој на локалната економија.  

На кумулативно ниво, по плански региони, најголем број на општини кои спроведуваат форуми за 
вклучување на граѓаните при носењето на буџетските одлуки се од Југоисточен плански регион 
(80%), Скопскиот плански регион (56%) и Пелагонискиот плански регион (56%). 

Во 2020 година, поради заштита за спречување на ширењето на Ковид-19, 39% од општините кои ги 
вклучиле  граѓаните во креирањето на локалните политики преку некаква форма на учество на 
граѓаните, примениле „алтернативна“ форма за граѓанско учество со форуми но, без лично 
присуство и тоа најчесто преку спроведени анкетни прашалници и прибирање на предлози во 
писмена форма или пак преку организирање на отворени но он-лајн форуми.  

Како добри примери за вклучување на граѓаните во форуми за локални иницијативи за развој на 
општината во 2020 година можат да се издвојат општините  Карпош, Василево, Ново Село, Крива 
Паланка, Куманово и Вевчани.  
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Транспарентност и достапност на информации за локалните даноци 
кај општините  
 

Даночната транспарентност или достапноста на информациите поврзани со процесот на 
оданочување, прибирање на локалните даноци и трошење на даноците е дел од фискалната 
транспарентност и отчетност на локалните самоуправи. Транспарентноста и достапноста на 
податоците за локалните даноци и нивното трошење кај општините во РСМ ја следиме преку 
степенот на постоење (подготовка) и достапност на стратешки документи како што може да биде 
локална даночна стратегија и/или стратегија за управување со ризици, информации и јавна 
достапност за локалните даноци како и учеството на граѓаните во носењето на одлуките за 
трошењето.  

 

Стратегии за управување со даноците и управување со ризиците кај општините 
 

Управувањето со ризикот создава вредност за локалната самоуправа и за заедницата и има за цел 
да придонесе кон постигнување на поставените цели било тоа да се стратешки, проектни или 
тековни. Управувањето со ризици претставува интегрирано планирање и известување и вклучува 
ефикасно управување со целокупните системи и процеси за да се постигне соодветна рамнотежа 
помеѓу реализирање на можностите, и минимизирање на неповолните влијанија. Тоа е составен и 
суштински дел од праксата за доброто управување.  

Управување со ризик вклучува воспоставување соодветна рамка и култура за примена на логично 
и систематско идентификување и управување со ризиците. Управување со ризикот бара сите 
избрани членови и службеници да користат интерактивен процес кој се состои од следствени 
чекори, овозможуваат здрава основа за донесување одлуки и го овозможуваат континуирано 
подобрување на имплементација на активностите. За да биде ефективно, управувањето со 
ризиците треба да стане дел од културата на една организација. Треба да се комуницира низ 
организацијата, практиките и процесите на организацијата, а да не се гледа или практикува како 
посебна активност.  

Ризиците може да имаат негативно влијание врз остварувањето на организациските цели, поради 
што е неопходно да се утврди кои се тие ризици со кои треба соодветно да се управува и како истите 
треба да се контролираат. Управувањето со ризиците е законска обврска и неопходен елемент на 
доброто управување, кое секако допринесува кон ефикасно и ефективно остварување на 
организациските цели. Оттука, соодветното управување со ризиците е од голема важност за 
општините и за нивната способност за извршување на доделените функции и надлежности. 
Составен дел од управувањето со ризиците се и даноците и даночните приходи. 

Во РСМ, по побаран одговор на БИЈК, 22 ЕЛС од 81, одговориле (и доставиле) дека општината има  
усвоено Стратегија за управување со ризици, додека останатите или воопшто не подготвиле 
стратегија за управување со ризици или пак истите се со изминат рок. Дополнително само 13 од 
оние 22 ЕЛС кои информирале дека имаат Стратегија за управување со ризици (Прилеп, Ресен, Град 
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Скопје, Илинден, Богданци, Валандово, Куманово, Велес, Кавадарци, Берово, Пробиштип, Вевчани 
и Центар Жупа) во стратегиите за управување со ризици ги третираат и ризиците поврзани со 
прибирањето на даноци како што се ниската стапка на прибирање на локалните даноци или пак 
предвидуваат стратешки мерки за зголемување на напорот или наплатата на даночните приходи.  

 
Достапност на информации за локалните даноците  
 

Во процесот на администрирање на приходите од особено значење е одделението (сектор) за 
администрирање на даночни приходи, кое во зависност од капацитетите и големината на 
општините кај ЕЛС во РСМ постојат: одделение за администрирање на приходи за евидентирање и 
контрола на даночните приходи, одделение за утврдување и наплата на данок на имот, одделение 
за даноци и комунални такси итн. Во 26 општини во РСМ постои посебно одделение за 
администрирање на локалните даночни приходи, додека кај останатите не се издвоени во 
организациската структура и се вообичаено дел од друго одделение или пак сектор, најчесто за 
финансии. Во општините Охрид и Куманово администрацијата на локалните даноци ја врши 
посебен сектор за даноци и комунални такси што не е случај со другите ЕЛС. Градот Скопје пак како 
посебна ЕЛС, има надлежност за администрирање на локалните даноци како даноците на имот за 
општините во состав на Градот, кој пак има посебни одделенија за поодделните локални даноци. 
Кај 17 општини, администрирањето на локалните даноци е дел од одделението за финансиски 
прашања.  

На веб страниците кај 54 од општините, може да се најдат контакт информации од службените лица 
од одделенијата и секторите за даноци и финансиски прашања, додека за останатите 33% од ЕЛС 
ваквата информација недостасува, што го отежнува пристапот за информирање на граѓаните. 

Информирањето на граѓаните за локалните даноци, односно постоењето на информации за тоа кои 
даноци ги администрира општината, стапката на данокот/ците, обврските на даночните обврзници 
и слично не е редовна пракса. Имено, една третина (28 ЕЛС) од општините, на своите веб страни 
имаат описни информации за видот на локалните даноци како и стапките на оданочување, 
даночната основа, а со цел информирање и зголемување на даночна писменост кај граѓаните, и 
дополнително две општини имаат објавено оскудни информации. Останатите две третини од 
општините во РСМ на своите страници немаат објавено никакви информации за видовите 
локалните даноци, даночни стапки, начинот на пресметка и слично. 

Според Законот за даноците на имот, општините ги изготвуваат даночните решенија за данок на 
имот до крајот на првиот квартал за тековната година. По нивната подготовка општините ги 
доставуваат до даночните обврзници. Во пракса, по подготовката на даночните решенија физичкото 
доставување на даночните решенија за данок на имот временски варира кај ЕЛС, па така кај некои 
ЕЛС даночните решенија се доставуваат во текот на месец април ,додека кај други до јули што 
според граѓаните42 може да доведе до нејасности, за времето кога треба да ги примат даночните 
решенија, како и роковите за да ја подмират обврската.  

                                                           
42 Според разговори со граѓаните и нивна реакција при теренски интервјуа 
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Физичкото доставување на решенијата за данок на имот исто така е предизвик за општините43. Кај 
дел од ЕЛС доставувањето на даночните решенија се врши преку поштенски услуги, кај други 
доставувањето го врши општинската администрација, трети ангажираат курири, други општини 
користат услуги на јавно комунално претпријатие и слично. Постои мал број на општини кои вовеле 
пракса за електронска подготовка и пристап до даночните решенија од страна на даночните 
обврзници.  

За годината (2021г.) три ЕЛС (Град Скопје, Битола и Прилеп) објавиле информација на своите веб 
страни за почеток на доставување на даночните решенија со напомена/информирање дека доколку 
истите не се пристигнати кај граѓаните, да ги контактираат и подигнат од општинските простории. 
Од друга страна, 8 општини (Ѓорче Петров, Илинден, Крива Паланка, Куманово, Пробиштип, 
Вевчани, Кичево и Охрид) ја “прекинале” праксата на објавување информации за даночните 
решенија во 2021 година, односно истите ги информирале граѓаните за доставата на даночните 
решенија во претходните години но, не и редовно. 

Триесет (30) општини објавиле најмалку една информација на своите веб страни поврзани со 
локалните даноци како на пример: потсетување за исполнување на даночната обврска кон 
општината, висината на собрани локални даночни приходи, информации за 
зголемување/намалување на даночна стапка и сл.  Оттука, можеме да напоменеме дека постои 
простор за значително подобрување на напорите на општините за информирање на јавноста за 
системот и процесот на прибирање на локалните даноци што пак придонесува во унапредување на 
транспарентноста и придонесување кон даночниот морал за доброволното исполнувањето на 
даночната обврска на даночните обврзници. 

 
Отвореност на седниците на општинските совети и вклученост на граѓаните 
 

Вклученоста на граѓаните во степенот на влијанието врз трошењето на собраните даноци на 
општината го мериме и преку отвореноста на седниците на општините и организирањето на јавни 
расправи по основ на завршната сметка, а дополнително и ангажираноста на општините во 
поттикнувањето на вклучување на граѓаните во локалните политики. Според Законот за локална 
самоуправа44 седниците на Советот на општината се јавни и секој граѓанин има можност да 
присуствува. Во 2020 година, кај 18 од општините, седниците на Советот се отворени но, со 
претходна најава/пријава, додека кај 43 општини, граѓаните може да присуствуваат на седниците 
без претходна најава. Поради обезбедување на просторни услови и можност за ефикасна 
организација на процесот на одржување на седниците, општините бараат пријава/информирање 
за присуство на седниците преку службите во општините. Кај 5 општини (Прилеп, Аеродром, Град 
Скопје, Карпош и Кратово) чиишто седници се отворени за граѓаните со претходна најава/пријава, 
граѓаните редовно присуствуваат на седниците, наспроти 8 општини (Бутел, Сопиште, Крива 
Паланка, Гостивар, Желино, Кавадарци, Чашка и Кочани) чиишто седници се отворени без потреба 
од претходна најава.  

                                                           
43 Врз основа на теренски разговори со општините 
44 Член 42 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 02/05), 
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Мал број на општини организираат јавни расправи за Завршна сметка и според добиените 
одговорите седниците за Завршната сметка на буџетот на општината е отворена за граѓаните. 
Седниците на Советот се отворени за присуство меѓутоа не се отворени за дискусија. Седум ЕЛС од 
вкупно 81 организирале јавна расправа за Завршните сметки на буџетот на ЕЛС (за фискална 2020 
година), а само кај една општина имало присуство на граѓани.  

Табела 4 Јавни расправи за Завршна сметка на буџетот на ЕЛС 

Општина Присуство на 
граѓани 

Битола Не 
Гевгелија Не 
Гостивар Не 
Градско Не 

Кавадарци Не 
Вевчани Не 
Охрид Да 

 

Постои перцепција (според индивидуални изјави на повеќе граѓани со кои се вршени интервјуа) за 
ниска заинтересираноста на граѓаните за присуство на јавните расправи поради нискиот степен на 
прифаќање на предлозите. Начините на комуникација за известување на граѓаните за присуство на 
јавни расправи и/или форуми се врши преку различни канали и со различна фреквенција и најчесто 
користени канали за комуникација и информирање од страна на општината се: веб страна, 
социјални мрежи, огласна табла, локални медиуми, собири со граѓаните, печатени соопштенија на 
јавни места, месните заедници и преку претставниците во Советот на општината.  

Општините најчесто користат по неколку канали на комуникација за информирање на граѓаните за 
одржувањето на седниците и јавните расправи и тоа најмногу преку веб страницата (51 општина) и 
социјалните мрежи (особено Facebook, 21 општина). Социјалните мрежи стануваат се повеќе 
популарни поради обемот и опфатот на публиката и често освен општините, активни се и посебни 
фан страни на градоначалниците. Некои општини користат повеќе канали на информирање 
истовремено, како општина Карпош која користи пет различни канали за информирање на 
граѓаните (веб страна, социјални медиуми, огласна табла, локални медиуми и месни заедници); 
општините Крива Паланка, Боговиње, Делчево и Пласница редовно користат четири различни 
канали на информирање итн.  

График 2 Канали за информирање на граѓаните за јавни расправи и седници 
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Интензитет на даночна транспарентност кај општините  
 
Општините за секој од наведените аспекти на даночна транспарентност се групирани во пет нивоа 
на интензитет на даночна транспарентност и тоа од многу ниска даночна транспарентна до високо 
даночно транспарентна  општина. Во зависност од постоењето на стратешки документи за даноци 
и управување со ризици, преку постоење на алатка или форма за  поттикнување на даночната 
транспарентност,  до објавување и достапност на информации за локалните даноци, нивното 
прибирање и трошење, степен на достапност на информации за даночните служби и слично, 
можеме да констатираме дека на ниво на РСМ општините неопходно е да работат на поголемо ниво 
на даночна транспарентност. 
 

 
 
Како општини кои имаат повисок интензитетот на даночна транспарентност во споредба со 
останатите, може да се издвојат  пет ЕЛС  и тоа Прилеп, Град Скопје, Кавадарци, Битола и Куманово 
што укажува на постоење на добри пракси на транспарентност во делот на локалните приходи, што 
пак не е случај со 22 општини кои воопшто или во минимална мера прават напори за информирање 
на граѓаните за управувањето со јавните локални приходи.  
 
  

Утврдување на интензитетот на даночната транспарентност се врши врз основа на 
достапноста на низа документи, информации и податоци поврзани со даночниот систем на 
општинско ниво како и за нивната содржина.  

За да се утврди интензитетот на даночната транспарентност на општините во РСМ, следена е 
достапноста на следните документи и информации на општините, но и нивната содржина: 
постоење на усвоена стратегија за управување со ризици во која се третираат и даночните 
ризици; достапност на годишен извештај за работата на општината со преглед и/или анализа 
на посебните даноци на ЕЛС; објави од информативен и едукативен карактер за даночните 
обврзници кои се однесуваат на локалниот даночен систем како што се опис на различните 
даноци (цели, даночен обврски, даночна основа, стапка и сл.); објави со контакт 
информации за даночната служба/лице; објави за информирање на даночните обврзници 
за подготовка/издавање на даночни решенија (данок на имот) или други информации 
поврзани со локалните даноци.  

За утврдувањето на интензитетот на даночната транспарентност се разгледува и учеството на 
граѓаните како и отчетноста на ЕЛС и тоа преку степенот на слободен пристап на граѓаните на 
седниците на советот на општината и организирање (не-организирање) на јавни расправи 
како што се расправите за усвојување на завршната сметка на буџетот на општината. 
Достапноста на наведените документи, информации и податоци се утврдува преку преглед 
на веб страните на секоја општина во РСМ и преку БИЈК. Врз основа на нивото на достапност 
на наведените информации се утврдува интензитето на даночна транспарентност во пет 
нивоа на даночна транспарентност, од највисоко „многу високо ниво“, до „многу ниско 
ниво“ на даночна транспарентност. Податоците за транспарентност се однесуваат за 
фискалната 2020/2021 година, пресек на достапност е крајот на мај 2021 година. 
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Графикон 1 Интензитет на даночна транспарентност кај општините во Северна Македонија 

Интензитет на даночна транспарентност 

Многу висок Висок степен Среден степен  Низок степен  Многу низок  

 
 

  Куманово    Босилово    Гази Баба    Зелениково 

  Битола    Гостивар    Кисела Вода    Сарај 

  Град Скопје    Желино    Струмица    Чучер Сандево 

  Кавадарци    Чашка    Зрновци    Лозово 

  Прилеп    Карбинци    Пехчево    Росоман 

     Кочани    Струга    Петровец 

     Пробиштип    Боговиње    Крушево 

     Дебар    Врапчиште    Новаци 

     Василево    Неготино    Арачиново 

     Ново Село    Делчево    Студеничани 

     Кратово    Дебрца    Чаир 

     Брвеница    Кичево    Шуто Оризари 

     Свети Николе    Долнени    Дојран 

     Берово    Бутел    Липково 

     Вевчани    Конче    Ранковце 

   
  Центар Жупа 

 
  Демир Капија 

 
  Маврово и 

Ростуше 

     Демир Хисар    Виница    Теарце 

   
  Сопиште 

 
  Чешиново-

Облешево  
  Тетово 

   
  Богданци 

 
  Македонски 

Брод  
  Македонска 

Каменица 

     Велес    Кривогаштани     Пласница 

     Ресен    Могила    Старо Нагоричане 

     Илинден    Аеродром    Јегуновце 

     Валандово    Ѓорче Петров    

     Гевгелија    Карпош    

     Крива Паланка    Центар    

     Охрид    Радовиш    

        Градско     

        Штип    
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Преференции на граѓаните за видот на информации и канали на информирање  
 

Со цел да се увидат преференциите на граѓаните за достапноста на документи и информации за 
прибраните приходи и направените расходи, како и за преферираниот канал на комуникација со 
нивната општина, направени се анкетни прашалници со вкупно 409 граѓани во четири општини45 
кои се дел од пилот активностите во склоп на овој проект.  

Во најголема мера перцепциите на граѓаните гравитираат кон незадоволство на степенот на 
транспарентност и отчетност за локалните власти за прибраните приходи и направените расходи. 
Околу 15% од граѓаните се задоволни од степенот на објавени информации, а една петина од 
интервјуираните граѓани не покажале информираност но и заинтересираност за објавување на 
информациите од страна на ЕЛС.  

 
Извор: Според одговорите од интервјуа со граѓани  

 

Поголем дел од граѓаните имаат самоперцепција дека се запознаени со локалните давачки и 
даноците кои ги плаќаат или пак се делумно запознаени. Околу 17% изјавиле дека не се запознаени 
а дополнителни 14% дека немаат интерес за темата.  

 
Извор: Според одговорите од интервјуа со граѓани  

                                                           
45 Податоците се однесуваат на одговорите од граѓани од руралните средини на општините Пехчево, Делчево, Крива 
Паланка и Гостивар 
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Речиси две третини изјавиле дека редовно и целосно ги плаќаат даноците кон локалната 
самоуправа, додека една четвртина од нив изјавиле дека не ги плаќаат локалните даноци. Околу 
13% од граѓаните изјавиле дека понекогаш ги плаќаат локалните даноци.  

 
Извор: Според одговорите од интервјуа со граѓани  

 

За информациите и податоците кои најмногу ги интересира граѓаните, да бидат достапни преку 
инфирмативните канали на општините, најголем дел од граѓаните изјавиле дека сакаат да бидат 
запознаени со плановите за инвестиции и развој по населено место (32%). Дополнителни (25%) 
граѓаните бараат информации за веќе спроведените проекти и активности во општината во кои би 
добиле повеќе информации. Дополнително информации кои граѓаните сакаат да бидат достапни 
се годишниот извештај на работата на општината, редовни средби со месните заедници, 
објавување на оние кои не ги подмируваат локалните давачки како и информирање за тоа колку и 
какви даноци и давачки се прибираат на ниво на општината на која живеат.  

 
Извор: Според одговорите од интервјуа со граѓани  

Како префериран канал за комуникација за граѓаните со општината се социјалните медиуми и тоа 
или преку фан страниците на општината или градоначалникот. Исто така канал преку кој граѓаните 
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сакаат да се информираат се и месните заедници и соопштенија низ населеното место. Помалку 
префериран канал се веб страницата, огласната табла или директното барање.  

 
Извор: Според одговорите од интервјуа со граѓани  

 
Во однос на одговорите на граѓаните, повеќе од една четвртина од граѓаните изјавиле дека тие не 
се запознаени, односно дека во нивното населено место воопшто не се плаќа данок на имот. За 
оние пак кои пак плаќаат за една третина висината на данокот е соодветна, а за останатата една 
тетина од испитани граѓани висината на данокот е висока. Додека за данокот на наследство како и 
за данокот на промет на недвижности најголем дел од граѓаните изјавиле дека е висок, додека за 
една четвртина истиот е соодветно поставен.  

 

Извор: Според одговорите од интервјуа со граѓани  

 

  

5%

24% 24%

5%
2%

19%

0%

11% 9%

0% 0% 1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
Како сакате да ви бидат достапни горенаведените информации?

28%
34% 36%

2%
0%

10%

20%

30%

40%

а) нема данок на 
имот во нашето 
населено место

б) висината е 
соодветно 
поставена

в) данокот е 
многу висок

г) данок е низок и 
има простор да се 

зголеми

Данок на имот

23%

76%

1%
0%

20%
40%
60%
80%

100%

а) висината е 
соодветно поставена

б) данокот е многу 
висок

в) данок е низок и 
има простор да се 

зголеми

Данок на наследство и данок на 
промет 



 

33 
 

Заклучок и препораки  
 

Фискалната транспарентност е клучна компонента на доброто управување кое води кон 
макроекономска и фискална стабилност и е значајна детерминанта за целокупниот економски раст. 
Фискалната транспарентност може да служи и за рано детектирање на потенцијални ризици по 
фискалните резултати, што пак води кон рано предупредување и соодветна фискална реакција при 
променети економски претпоставки.  

Понатаму, фискалната транспарентност овозможува отчетност кон граѓаните-даночни обврзници, а 
и овозможува подобра кредитоспособност на меѓународните пазари на капитал. Поголемата 
фискална транспарентност на јавниот сектор овозможува значителна корист истовремено и за 
јавниот сектор односно институцијата чија транспарентност се следи и за граѓаните и за приватниот 
сектор.  

Нивото на даночната транспарентност, како елемент од целокупната фискална транспарентност на 
општините во Северна Македонија, според достапноста на документите, информациите, 
прегледите и анализите поврзани со даночниот систем на локално ниво, бележи потреба за општо 
унапредување на целокупниот процес.  Кај општините во РМС постои простор за унапредување на 
даночната транспарентност. Имено, кај ниту една ЕЛС не може да се оцени највисок степен на 
даночна транспарентност. Поголем дел од општините се оценети со или многу низок или низок 
степен на даночна транспарентност, каде речиси и да не се објавуваат никакви информации и 
податоци за локалните даноци.  

Општините во Северна Македонија препорачливо е да ги унапредат напорите за најпрво 
информирање и известување на граѓаните за посебните локални даноци, обврските и правата кои 
произлегуваат од регулативата, потоа објавување, обелоденување на податоци, информации и 
прегледи за буџетските проекциите за даноците, и реализацијата како и објаснувања за проекциите 
и реализацијата и за импликациите.  

Даночните обврзници претпочитаат да добиваат информации кои се однесуваат и на 
планираните и на реализираните проекти во даденото населено место (на микро ниво) како и за 
извештаите за работата на општината.  Оттука и потребата за објавување и на плановите но, и на 
успешноста на реализираните активности.  

Граѓаните кои се делумно или воопшто не запознаени со локалните даноци и давачки се во 
поголем број и е детектирана потреба за нивно дополнително информирање. Очекувано е и со 
зголемениот обем на информации за локалните даноци, целите на истите и спроведувањето на 
даночната политика, да се подигне нивото на познавање кај граѓаните но, исто така и зголемување 
на доброволното и навремено подмирување на даночните обврски од страна на даночните 
обврзници.  

Граѓаните ги преферираат директните средби за консултација и за учество во носењето на 
одлуките за локални политики и за алокациите при одредување на приоритетите, па оттука и 
воспоставување и продолжување на добрата пракса и проширување на ваквата пракса на 
граѓански средби.  



 

34 
 

Активната партиципацијата односно учество во носењето на одуките како дел од транспарентноста 
и отчетноста исто така е елемент кој позитивно влијае врз унапредување на даночниот морал и за 
подобрена наплата на локалните приходи и доброволно плаќање на да даночните обврски односно 
даночната одговорност кај граѓаните.  

Имајќи во предвид глобално прифатените добри пракси и предложени принципи за даночна 
транспарентност, кои се апликативни за било кое ниво на Влада, препораките за унапредена 
даночна транспарентност се целосна примена и почитување на принципите на Глобалната 
иницијатива за фискална транспарентност (GIFT), а кои се е поставени за даночна 
транспарентност: 

1. Секој граѓанин има право да бара, добива  и да има пристап до информациите за даночниот 
систем; 

2. Властите треба да објавуваат јасни и мерливи цели на даночниот систем; 
3. Целите на даночниот систем треба да бидат поддржани со детални буџетски проекции и 

планови даночните приходите, попратени со објаснувањата за проекциите и нивните 
импликации;  

4. Властите треба да спроведат процес на консултација за значајни предложени промени во 
даночната политика и да бараат придонес од широк опфат на засегнати страни; 

5. Сите даночни промени треба да се спроведат со соодветна законска регулатива; 
6. Властите треба да објавуваат детални сметки за генерираните даночни приходи најмалку 

еднаш годишно, да подготвуваат извештаи за успешноста и неуспешноста во 
постигнувањето на целите на секој данок и со нумерички податоци и во споредба со 
усвоените буџети. 

7. Сите даноци и нивното администрирање треба да бидат во согласност со закон. 
8. Даночните обврзници треба да имаат пристап до јасни информации и совети кои ќе им 

овозможат да се придржуваат и да го почитуваат даночниот закон, како и да имаат право 
на жалба. 

9. Властите треба периодично да ги оценуваат перформансите на даночниот систем во целина 
користејќи алатки како што се анализи на даночен  јаз и проценки на прелевања на данокот. 

10. Податоците кои се однесуваат на даночната транспарентност треба да бидат предмет на 
процес на верификација од страна на надворешно тело кое ќе изврши ревидирање, 
проценка и ќе извести за точноста на податоците. 
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