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ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 
КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ  
НА РЕСУРСИТЕ 

ИСТОРИЈАТ 

Како што напредува во 
процесот на пристапување кон 
Европската Унија, Република Северна Македонија е 
посветена на создавање ефикасни и ефективни институции 
на локално и национално ниво. Ова вклучува соодветен 
административен капацитет за адекватна координација и 
обезбедување на точна пресметка, прибирање, трошење и 
контрола на сопствените ресурси, со цел ефикасна испорака 
на услуги до своите граѓани. УСАИД ги поддржува напорите 
на земјата во намалување на корупцијата и јакнење на 
ефективноста и транспарентноста на властите. 

 
ОПИС НА ПРОЕКТОТ 

Целта на проектот е зголемување на сопствените извори на 
приходи и поголема искористеност на надворешните извори 
на финансирање на општините, како и зголемување на  
стапката на реализација на буџетот во согласност со 
условите на централните власти во однос на буџетирањето и 
поднесувањето извештаи. Проектот ќе работи заедно со 
локалните и централните власти на: 
1) јакнење на квалитетот на системите за собирање на 
даноци и надоместоци во општините; 
2) зголемување на капацитетот на општините за пристап до 
надворешни ресурси од централната власт, меѓународни 
организации, пазари на капитал и банки; и 
3) подобрување на способноста на општините да управуваат 
со јавните финансии во согласност со позитивната законска 
регулатива.  
 

ПОСТИГНУВАЊА И ВЛИЈАНИЕ 

Проектот ќе им овозможи на локалните самоуправи во 
Република Северна Македонија да поддржат одржлив и 
инклузивен општествен и локален економски развој. Во 
соработка со локалната и централната власт, ќе ја 
поддржиме нивната силна заложба за децентрализација на 
финансирањето и јакнење на општинските надлежности. Ова 
ќе вклучува унапредување на квалитетот на даночниот 
систем, јакнење на оперативните капацитети за  
администрирање на локалните даноци и такси, како и 
подобрување на способноста на локалната самоуправа  да 
планира, управува и реализира јавни приходи.  

КОНТАКТ НА ПРОЕКТОТ  
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  Цели 

Општините ги 

зголемуваат 

сопствените извори на 

приходи, обезбедуваат 

поголемо надворешно 

финансирање и ја 

зголемуваат стапката 

на реализација на 

буџетот. 

Зајакнат процес на 

децентрализација. 

  Времетраење 

јануари 2021 – 

јануари 2026  

  Финансиран од УСАИД 

6,5 милиони 

американски долари 

  Спроведувач на проектот  

Cardno Emerging 

Markets 

  Главни корисници  

Општинските власти 

Министерството за 

локална самоуправа 

Министерството за 

финансии 

  Контакт во УСАИД  

Слаѓана Србиноска 

 

ssrbinoska@usaid.gov 
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