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ПЛАНИРАНИТЕ БУЏЕТИ НА ОПШТИНИТЕ ОД ВАРДАРСКИОТ ПЛАНСКИ
РЕГИОН ТЕШКО СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО РЕАЛНОСТА
Буџетите како список на желби на
општинската администрација или реални
инструменти кои можат да ги задоволат
потребите на граѓаните.

АМБИЦИОЗНИ ПЛАНОВИ, (ПО)СКРОМНИ
ОСТВАРУВАЊА
Постои
планираните

сè
и

поголем

расчекор

реализираните

меѓу

буџети

на

општините од Вардарскиот плански регион.

КРАТКО РЕЗИМЕ

Присутни

се

растечки

тренд

во

планирањето и опаѓачки тренд на реализација

Транспарентноста и отчетноста во
трошењето на јавните средства, како
еден од принципите на доброто
владеење, полека се пробиваат на
политичката агенда во државата. Притоа,
очигледна е желбата на политиката за
подобро планирање и, пред сè, трошење
на јавните средства во генералните
напори буџетот да се користи ефикасно и
ефективно како инструмент на поддршка
на реформите и развојот.
Практиката и некои прелиминарни
истражувања на авторите за општините
од
Вардарскиот
плански
регион
покажуваат дека овие принципи не се
силни страни на општините од овој
регион. Оттука, сакавме да спроведеме
истражување кое ќе одговори на
прашањето: Како деветте општини од
Вардарскиот
плански
регион
ги
планираат (и реализираат) буџетите на
своите општини? Димензиите кои ги
анализиравме беа следниве:
 Колкав е планираниот буџет на
деветте општини од Вардарскиот
плански регион во последните пет
години?
 Колкав е реализираниот буџет на
деветте општини од Вардарскиот
плански регион во последните пет
години?
 Каков е трендот на извршување на
буџетите на деветте општини од
Вардарскиот плански регион во
изминатите пет години?
 Колкав
е
планираниот
/
реализираниот буџет на деветте

на буџетите кај сите девет локални самоуправи.
Реализацијата на буџетите од 2013 до
2017 година опаднала за цели 17 проценти.
Последната, 2017 година е најлоша во
трошењето на буџетите.
Една третина од планираните буџети на
општините во 2017 година не е реализирана.
Повеќе од 60 милиони евра планирани
пари

во

буџетите

анализираните

пет

на

општините

години

не

во
се

реализирани.
Помалите

општини

во

Вардарскиот

плански регион издвојуваат повеќе средства по
глава на жител од поголемите.
Општините

планирале

да

потрошат

точно по 100 евра повеќе по глава на жител
отколку што реализирале просечно во сите пет
години.
Општините Демир Капија, Градско и
Росоман реализирале најмногу пари по глава на
жител, додека општините Велес, Кавадарци и
Лозово потрошиле најмалку средства за секој
граѓанин што живее на нивната територија.
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општини од Вардарскиот плански регион во последните пет години по глава на
жител за секоја општина?
Нашата анализа покажа дека сите девет општински буџети во Вардарскиот
плански регион во петте анализирани години не се соодветно планирани и
реализирани. Просечната реализација на сите општини за сите години изнесува 75%.
Дополнително, расчекорот меѓу планираните и реализираните буџети на општините
од Вардарскиот плански регион станува сè поголем. Во 2017 година на регионално
ниво се реализирани само 67 проценти од вкупно планираните општински буџети.
Овој резултат е најлош во последните пет години. Во 2013 овој процент изнесувал
84%, што значи дека за само пет години реализацијата се намалила за цели 17
процентни поени. Притоа, опаѓањето на процентот на реализација е константно во
сите набљудувани години. Како резултат на лошата реализација во периодот 20132017 година не се искористени повеќе од 60 милиони евра испланирани во буџетите
на општините од Регионот. Сметано по глава на жител, во изминатите пет години
општините имаат просечна реализација од 241 евро, наместо планираните 100 евра
повеќе. Според анализата на реализираните буџети по глава на жител, помалите
општини имаат поголема реализација на буџетите од поголемите.
Анализата на реализацијата на поединечните буџетски ставки на приходи и
расходи на буџетот на Општина Велес покажува дека една од можните причини за
големиот расчекор кој се јавува во реализираниот во однос на планираниот буџет е
слабото прибирање на јавните приходи. Имено, и приходите и расходите се движат
на ниво од 67% до максимум 83% од планираните. Притоа, реализираните расходи на
Општината секогаш се движат на ниво околу реализираните приходи. Тоа имплицира
дека Општината трошела онолку средства колку што имала на располагање за
трошење. Оттука, проблемот на планирање и реализација на буџетот се проширува
со проблем за прибирање на планираните приходи.
Сумарно, анализите наметнаа и неколку теми за понатамошни продлабочени
анализи кои може да им помогнат на општините да го зајакнат управувањето со
финансиите во смисла на зголемување на нивната ефикасност и ефективност. Меѓу
најзначајните прашања за понатамошна анализа се наметнуваат: истражување на
причините за дисбалансот во јавните приходи и расходи според буџетски ставки во
секоја општина заради прецизно утврдување на причините за јазот; анализа на
структурата на буџетите на општините и нејзините промени со текот на времето и во
тие рамки, особено анализа на реализацијата и трендот на движење на капиталните
во однос на другите расходи во секоја од општините за утврдување на развојниот
карактер на буџетите; детално следење на реализацијата на буџетот во претходната
година и во согласност со тоа, рационално планирање на буџетот за годината што
претстои; детална анализа на структурата на трошењето на буџетот, како и
трошењето средства по глава на жител.
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ВОВЕД
Oд каде општините ги прибираат своите средства?
„Јавните финансии ја означуваат активноста на државата и на јавно правните
тела кои извршуваат јавни функции во врска со прибирањето, распределбата и
трошењето на финансиските средства и остварување на економските и социјалните
цели на општеството. Процесот на прибирање на финансиските средства
(реализација на јавните приходи) и нивното трошење (извршување на јавните
расходи) заради финансирање на јавните функции и обезбедување јавните добра
констатира еден посебен сегмент од јавниот сектор, а тоа е финансиско стопанство.
Јавните финансии не ја опфаќаат целината на тој сектор туку само оној дел кој се
сведува на наплата на јавните приходи и извршување на јавните расходи.
Јавните расходи претставуваат трошење на финансиските средства
остварени преку реализација на јавни приходи за одредени намени од јавен интерес.
Според класификацијата, се разликуваат три категории расходи, и тоа: реални,
инвестициски и трансферни. Реалните може да бидат директно или индиректно
продуктивни. Инвестициските уште се нарекуваат и капитални расходи, а
трансферните се делат на камати на јавен долг, економски субвенции и трансфери за
социјални цели.
Јавните приходи претставуваат финансиски средства кои ги остваруваат
државата и другите јавно правни тела заради покривање на јавните расходи кои
произлегуваат од извршувањето на нивните функции.“ ( Живко Атанасовски, 2004)
Според Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа кој е донесен
во 2004 година, како извори на финансирање на 84-те општини 1 се јавуваат: 1.
сопствени извори на приходи и 2. дотации на средства од буџетот на Република
Македонија и буџетите на фондовите, донации и задолжување.
Од сопствените извори на приходи општините прибираат средства преку: локални
даноци, локални такси, персоналниот данок и самопридонес
Дотациите од буџетот на Република Македонија и фондовите се втор извор на
приходи на општините. Преку нив се обезбедуваат дополнителни приходи во буџетот
на општината за финансирање на нејзините надлежности. Од државниот буџет и
фондовите до општините доаѓаат повеќе видови дотации. Тие може да бидат приходи
од данок на додадена вредност, наменска дотација, капитална дотација, блокдотација и дотација на делегирана надлежност.
Покрај овие два главни извора на приходи, општините се финансираат и од донации
кои може да бидат во финансиски средства и во ствари. Намената на користењето на
донациите ја одобрува советот на општината, а начинот и намената на нивното
користење е во договор меѓу корисникот и донаторот.
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Финансирањето на Град Скопје, покрај со овој закон, се уредува и со Законот за Град Скопје.
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Изворите на задолжување може да бидат краткорочни и долгорочни.
Краткорочно, општината може да се задолжи во земјата, со што ќе треба да го
отплати долгот до крајот на тековната година. Тоа се користи за покривање на
привремен недостиг на финансиски средства и не може да надмине 20% од вкупните
приходи на општината во тековно оперативниот буџет од претходната година.
Долгорочното задолжување има за цел финансирање на капитални инвестиции и
може да се оствари само доколку општината го отплаќа долгот во еднакви или
опаѓачки ануитети. Советот мора да го одобри долгорочното финансирање по
претходно организирана јавна расправа, и износот на годишната рата не може да
надминува 15% од вкупно остварените приходи во тековно оперативниот буџет од
претходната година.
Сите овие трансфери кои локалните самоуправи ги добиваат од централната
власт се под нејзин силен надзор. Општините може самостојно да одлучат за
процентуалниот износ на стапките за некои од локалните даноци. Така, на пример, за
данок на промет на недвижен износ општината може да определи износ кој се движи
од 2 до 4 проценти, додека за данокот на имот распонот се движи од 0,1 до 0,2
проценти. Општините сами го наплаќаат данокот на вкупниот имот на правните
субјекти, а потоа тука се и средствата што ги добиваат од данокот на додадена
вредност. Во општинските каси се слеваат и 80% од приходот остварен со продажба
на градежно неизградено земјиште, како и 78% од надоместокот за концесии за
минерални суровини кои се остваруваат на подрачјето на конкретната општина.
Зошто е важно реално планирање на општинските буџети?
Буџетот на локалните самоуправи, особено во услови на ограничени
финансиски средства, може да претставува моќна алатка во рацете на локалната
самоуправа за развој на општината. Оваа функција буџетот може да ја остварува
само доколку општината развива и гради капацитети за управување со јавните
финансии. Поинаку кажано, квалитетот на планирањето на приходите и подоцна
успешноста во прибирањето на јавните приходи се клучни фактори за успешна
реализација на јавните расходи.
Реализацијата на јавните расходи, пак, е од клучно значење за подобрување
на квалитетот на животот на граѓаните. Имајќи ја предвид оваа цел, многу е важно
донесувањето на буџетите да биде реализирано на отворен и транспарентен начин.
Процесот на планирање на буџетот треба да ги вклучува граѓаните, почнувајќи со
креирањето на годишните општински програми, па сè до крајот, кога тие добиваат
своја финансиска конструкција во усвоениот буџет. Граѓаните генерално не се
информирани како се планираат и донесуваат буџетите на локалните самоуправи, а
уште помалку знаат како и за што се трошат преку целата година. Додека на
централно ниво во последната година се спроведуваат значајни реформи во
управувањето со јавните финансии (за прв пат, како една од клучните обврски во
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пристапувањето кон ЕУ, е донесена Програмата за реформа на управување со
јавните финансии, 2 воведен е граѓански буџет, 3 се подотворија процесите на
вклучување на стручната и пошироката јавност во креирањето на фискалната
политика на државата итн.), реформите или подобрувањето на управувањето со
јавните финансии на локално ниво се чини дека се одвива многу забавено. Ова
особено се однесува на вклучувањето на граѓаните во процесот на креирање на
општинските буџети, но и на отчетноста и транспарентноста на локалните
самоуправи во реализацијата на тие буџети. Од деветте општини во Вардарскиот
плански регион, дури осум (исклучок претставува Општина Кавадарци) го немаа
поставено на својата веб-страница буџетот за 2018 година (состојба: јуни, 2018).
Згора на тоа, нашите поранешни истражувања покажуваат дека општините
несоодветно ги планираат и реализираат буџетите, што посебно важи за
реализацијата на капиталните инвестиции.4

2

https://www.finance.gov.mk/en/node/7603
3

https://www.finance.gov.mk/mk/node/6597
4
Студии на случај за спроведување на политики за регионален развој, Ќучукова Николова Славица и други,
Центар за стратегиски истражувања и документација, ФОРУМ Скопје, 2017 година
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МЕТОДСКИ ПРИСТАП
Со цел да ја подобриме информираноста на заинтересираната јавност и
граѓаните, сакавме да истражиме како деветте единици на локалната самоуправа од
Вардарскиот плански регион (Општина Велес, Градско, Лозово, Чашка, Свети Николе,
Росоман, Кавадарци, Неготино и Демир Капија) ги планираат (и реализираат)
буџетите на своите општини. За да го одговориме ова главно истражувачко прашање,
анализиравме неколку различни димензии на буџетот.
Прво, анализиравме во апсолутни и релативни износи колкави се планираните
буџети на сите девет општини од Вардарскиот плански регион (за период од пет
години, започнувајќи од 2013 година, па сè до 2017 година5).
Второ, анализиравме во апсолутни и релативни износи колкави се
реализираните буџети на сите општини за истиот период.
Трето, го анализиравме соодносот меѓу планираните и реализираните буџети
на наведените општини.
Четврто, го анализиравме трендот на планирање и извршување на буџетите.
Петто, ги анализиравме наведените аспекти според бројот на жители на
општините.
Шесто, направивме компаративна анализа на општините за сите аспекти и сите
години.
Како последен и посебен аспект на анализата ја вклучивме и студијата на
случај на Општина Велес во која анализираме на што се должат големите
отстапувања во планираниот и реализираниот буџет на оваа општина за сите
поединечни години од анализираниот период.
Истражувањето го спроведовме во три фази со користење различни методи на
прибирање информации во секоја од фазите. На почеток, направивме дескистражување и анализа на релевантни документи, во втората фаза испративме
барања за слободен пристап до информации од јавен карактер за податоците кои
недостасуваа и во третата фаза комунициравме со претставници на локалните
самоуправи за расчистување на одредени појавени нејасности.
Деск-истражувањето покажа дека од девет општини од Вардарскиот плански
регион, единствено општините Велес и Чашка ги имаат објавено на своите вебстраници завршните сметки за годините 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017, кои се
предмет на нашето истражување. Општините Градско, Росоман и Свети Николе
немаа објавено ниту една завршна сметка, кај Општина Лозово недостасуваа
завршните сметки за 2013 и 2016 година, кај Општина Кавадарци, сметките за 2013,
2014 и 2015 година, кај Неготино, сметката за последната година, а кај Општина
Демир Капија беа поставени сите сметки, но делови од завршните сметки за 2015 и
2016 не функционираа.6

5
6

2017 година е последна година за која општините имаат подготвено завршни сметки.
Веб-анализата е спроведена во септември-октомври 2018 година.
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Завршни
сметки во
2013
Велес
Кавадарци
Неготино
Свети
Николе
Чашка
Демир
Капија
Росоман
Градско
Лозово

Завршни
сметки во
2014

Завршни
сметки во
2015

Завршни
сметки во
2016

Завршни
сметки во
2017

✓

✓

✓

x

x

x

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

x

x

x

x

X
X

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓ ?

✓
✓ ?

x
x
x

x
x

x
x

X
X

✓

✓

x
x
x

✓

По испратените барања за слободен пристап, од сите општини добивме
повратни одговори кои беа во законски предвидениот рок, со исклучок на Општина
Росоман која ги постави завршните сметки на нејзината веб-страница дури по наше
повеќекратно инсистирање.
По завршувањето на процесот на прибирање на податоците, започнавме со
нивна обработка и систематизација со помош на основните методи на
дескриптивната статистичка анализа. Анализата вклучуваше и компаративен метод.
Изработивме отворена база на податоци, низа графикони и инфо-графици и студија
на случај за Општина Велес.
Овој пристап за прибирање и анализирање податоци го избравме зашто
сметаме дека е најрелевантен во однос на поставените прашања. Исто така,
добиените податоци за обработка се проверуваат низ два извора, и тоа, од
објавените завршни сметки на општините и оние кои ги објавува Министерството за
финансии. Од друга страна, пак, избраниот пристап не ги одговара сите прашања и
во цела нивна длабочина. Тој не вклучува анализа на основните причини за
утврдениот проблем,7 но затоа, пак, ги кристализира и ги идентификува проблемите
како предмет за понатамошни истражувања. Документот е поделен на три дела. Во
првиот дел се прикажани поединечните наоди за секоја општина одделно, во вториот
дел се наоѓаат збирните наоди од сите девет општини од Вардарскиот плански
регион и во третиот е претставена анализа на реализацијата на приходите и
расходите на Општина Велес. На крајот се извлечени заклучоци и презентирани се
препораки.

7

Делумен исклучок претставува посебната анализа на буџетот на Општина Велес која за разлика од анализите на
другите општини, кои ги опфаќаат аспектите наведени во воведот од еден до шест, вклучува уште едно ниво на
анализа чии наоди даваат некои индикации за можните причини за утврдениот проблем.
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ПОЕДИНЕЧНИ НАОДИ
(линк до Отворена база на податоци)
http://aktivo.org.mk/wpcontent/uploads/2019/03/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0.xlsx
Во оваа отворена база на податоци се
наоѓаат планираните и реализираните
буџети
на
деветте
општини
од
Општина Велес бележи континуирано
Вардарскиот
плански
регион
за
периодот
зголемување на планираниот буџет, но
од 2013 до 2017 година, изразени во
неговата реализација останува речиси
денари и во евра. Исто така, сместена е
константна. Најмал буџет по глава на
и табела со процент на реализација на
жител.
буџетите за секоја општина за секоја од
Општина Кавадарци се карактеризира со
анализираните години, како и просек на
умерено зголемување и во планирањето и
реализацијата на буџетот на секоја
во реализацијата на буџетот. По глава на
општина за изминатите пет години и
жител троши повеќе само од Велес.
просек на Регионот во секоја од
годините. Се наоѓаат и графички прикази
Општина Неготино има пад на
на планираниот и реализираниот буџет
реализацијата на буџетот од 22% за пет
на сите општини за последните пет
години, а и големи осцилации во
години.
реализацијата по глава на жител.
Анализата на податоците од
Општина Свети Николе за пет години го
отворената база на податоци ги даде
зголемила за 72% планираниот буџет, а
следните наоди:
реализацијата ја намалила за 22%.
Зголемување на расходите по глава на
Општина Велес: Растечки желби,
жител, но помалку од регионален просек.
константни можности
Општина Чашка има опаѓачка реализација
Општина Велес, како најголема
во сите години, со просек поголем од
општина
во
Регионот,
е
регионалниот, додека просекот по глава на
најкарактеристичен
пример
во
жител е под просекот на Регионот.
планирањето и трошењето на буџетот во
Општина Демир Капија во 2016 година го
тековната година. Во 2013 година
има најмалиот процент на реализација на
Општината планирала буџет вреден
буџет од сите општини во сите пет години,
нешто повеќе од 12 милиони евра. Веќе
а е единствената која има над 300 евра
во 2014 Општината испланирала буџет
реализација по глава на жител.
поголем за скоро еден милион евра од
буџетот во претходната година. Во 2015
Општина Росоман, со просечни 86%, има
планираниот буџет на Општината и
најдобра реализација на буџетот. За пет
понатаму се зголемува за нешто повеќе
години зголемување од 100 евра по глава
од милион евра во однос на 2014 година.
на жител.
Следната година Општината повторно
Општина Градско има 42% повеќе
планира буџет поголем за милион и сто и
реализирани средства во 2017, но пад на
триесет илјади евра во однос на 2015
реализација за 37%. Втора по ред општина
година. Единствено во 2017 година
според реализацијата по глава на жител.
Општина Лозово со позитивна разлика од
50 евра по глава на жител, но пад на
реализацијата на буџетот за 13%.
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буџетот на Општина Велес се зголемува за само половина милион евра во однос на
2016 година. Вкупното зголемување на планираниот буџет во 2017 во однос на 2013
година изнесува повеќе од три и пол милиони евра.

Но, реализација на буџетот на Општина Велес во последните пет години не го
следи растот на планираните расходи. И покрај континуираниот пораст на
планираниот буџет, неговата реализација останува речиси константна и се движи на
ниво од околу 10 милиони евра во сите пет години, од кои најмалку, речиси десет
милиони евра во 2013, и најмногу, речиси 11 милиони (10 милиони и деветстотини
илјади евра) во 2016 година. Сумарно, планираниот буџет во 2017, во споредба со
2013, се зголемил за 3.655.751 евра, додека реализираниот само за 515.955 евра или
за околу 6 пати помалку.
Најголемата општина има најмал буџет по глава на жител
Општина Велес, како најголема општина во Регионот, издвојува најмалку
средства по глава на жител.8
Според податоците од Државниот завод за статистика и реализираните
средства во буџетот за 2013 година, Општина Велес во посочената година потрошила
182 евра по жител, што е најмал износ на потрошени средства по глава на жител во
сите пет години за сите девет општини. Следната година Општината го зголемува
трошењето по жител за девет евра, но и тоа е под регионалниот просек за 37 евра.
Во 2015 Општината троши вкупно 195 евра по жител, што претставува дури 56
помалку од просекот на Регионот. Во 2016 Општината троши најмногу 200 евра, а во
2017 година повторно се враќа на 194 евра по жител, со што се прави најголема
разлика од 74 евра во споредба со регионалниот просек на Вардарскиот плански
регион.

8

Пресметките за планираниот и реализираниот буџет се правени врз основа на бројот на жители во соодветните
години, а се преземени од проценките на Државниот завод за статистика. Бројот на жителите во овие пет години
драстично не се променил, но според проценките на Државниот Завод за статистика, во 2013 година во Велес
живееле 54 878 жители, во 2014 нивниот број незначително се намалил и достигнал до 54 758, следната 2015 во
Велес живееле 54 630 жители, во 2016 година 166 луѓе помалку, а во 2017, 54 266.

11

Општина Кавадарци: Умерено зголемување на планот и на реализацијата на
буџетот
Општина Кавадарци, како втора општина по големина во Регионот, во 2013
година планира буџет од близу 10 милиони и 200 илјади евра. Буџетот се зголемува
низ годините, но не со толку силно темпо. Во 2014 Општината има планиран буџет
зголемен за околу половина милион евра. Следната година планираниот буџет трпи
само мала промена од околу стотина илјади евра, а во 2016 планираниот општински
буџет се зголемува за близу два милиона евра, и тој е најголем во сите пет години.
Минатата 2017 година планираниот буџет на Општина Кавадарци е помал за околу
300 илјади евра во споредба со претходната 2016.

Во првите три анализирани години Општина Кавадарци реализира буџет кој се
движи околу осум милиони евра. Реализацијата се зголемува во сите години, со
исклучок на последната. Така, во 2014 Општината реализира околу 370 илјади евра
повеќе од претходната година. Во 2015 година повторно реализацијата била
зголемена за нови 300 илјади евра. Трендот на зголемување на реализацијата се
задржува и во следните години кога Општината ја зголемува реализацијата на
буџетот на околу девет и пол милион евра во последните две години. Вкупната
разлика на планираниот буџет во 2017 во однос на 2013 е 2.204.358 евра.
Реализацијата за пет години се зголемила за 1.279.281 евра, што претставува 58% од
планираното зголемување или 925.077 евра од планираните расходи останале
нереализирани.
Кавадарци троши повеќе по глава на жител само од Велес
Втората општина по големина во Регионот има втор најлош резултат по
Општина Велес.9 Во четири од вкупно пет години, Општина Кавадарци троши помалку
средства по глава на жител од Регионот, освен во 2016 година кога бројката е
изедначена. Општината потрошила 206 евра по жител во 2013 година, следната
9 Според Државниот завод за статистика, во 2013 година во општина Кавадарци живееле 38 951 лица, во 2014, 5 лица помалку,
во 2015 бројката изнесува 38 937, во 2016 се намалува на 38 896 и во 2017 во општина Кавадарци живееле 38 838 жители.
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година десет повеќе, во 2015, 224 евра за секој граѓанин, една година подоцна, 245
евра и во 2017, повторно се намалува на 240 евра по жител што претставува и
најголемата разлика од 28 евра во споредба со просекот на регионот на кој му
припаѓа.
Општина Неготино: Пад на реализацијата на буџетот од 22% за пет години
Третата по големина општина во Вардарскиот плански регион, Општина
Неготино пред пет години испланирала буџет во износ од пет милиони и 700 илјади
евра. Буџетот на Општината постепено се зголемува во 2014 и 2015 година за двесте
илјади евра во 2014 во однос на 2013 година и за речиси половина милион евра во
2015 година во споредба со буџетот од 2014 година. Во 2016 година Општина
Неготино има најголем скок на планираниот буџет во сите пет години за сите девет
општини и тој изнесува три милиони и 200 илјади евра. Во 2017 година Општината
планира буџет кој е помал за милион и сто илјади евра во однос на претходната
година, но и вака намален, тој е зголемен за близу два милиона и 800 илјади евра во
споредба со планираниот буџет пред пет години.

Во 2013 година Општина Неготино реализирала буџет вреден околу четири
милиони евра. Следната година реализацијата на буџетот се зголемува за околу
двесте илјади евра. Во 2015 година реализацијата на буџетот опаѓа за околу 450
илјади евра. Во 2016 Општина Неготино го постигнува максимумот при реализација
на буџетот, при што реализираниот буџет се зголемува за милион и триста илјади
евра. Веќе во следната 2017 тој бележи пад од речиси милион евра. Планираниот
буџет во 2013, во споредба со 2017, се зголемил за 2.780.727 евра, додека
реализираниот, само за 192.953 евра или околу 15 пати помалку.
Неготино со големи осцилации во реализацијата по глава на жител
Неготино има променлив тренд на трошење средства по глава на жител во
споредба со регионалниот просек. Во 2013 година кога во општината живееле 19 401
лица, локалната самоуправа потрошила 217 евра по жител, што е идентично со
средствата кои биле потрошени на регионално ниво. Следната година во Неготино
живеат 19 384 жители и тогаш Општината троши скоро идентично со просекот на
Регионот. Веќе во 2015 година Општина Неготино троши далеку под просекот на
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Регионот за таа година, односно само 207 евра по глава на жител за 19 370 жители
кои живеат во неа, споредено со 251 евро кои се трошат во глава на жител на
регионално ниво. Во 2016 година Општината реализира најголема сума по глава на
жител, која е за 33 евра над регионалниот просек и изнесува 277 евра. Оваа сума е
највисока од сите пет анализирани години и Општината ја троши за вкупно 19 343
луѓе кои живеат во неа. Последната 2017 година, Општината троши далеку под
регионалниот просек, односно, само 229 евра за вкупно 19 257 нејзини жители.
Општина Свети Николе: Планираниот буџет за петте години се зголемил за над
72%, а реализацијата се намалила за 22%
Планираниот буџет на Општина Свети Николе континуирано расте во петте
години. Во 2013 година буџетот е околу три милиони и 800 илјади евра, а следната
2014 година е поголем за скоро милион евра. Во 2015 година планираниот буџет се
зголемил за 700 илјади евра во однос на 2014, додека во 2016 година тој бил поголем
за само двесте илјади евра во однос на претходната година. Во 2017 година Општина
Свети Николе има планиран буџет кој е за 860 илјади евра поголем од оној во 2016
година. Во рамките на овие пет години Општината го зголемила буџетот за близу два
милиона и 800 илјади евра.

Општина Свети Николе во 2013 година реализира буџет од околу три и пол
милиони евра, кој се зголемува за околу двесте илјади евра во 2014 година. Во 2015
година реализираниот буџет на Општината достигнува нешто повеќе од четири
милиони и шестотини илјади евра, односно, во споредба со претходната година е
зголемен за 900 милиони евра. Во следните две години Општината реализира речиси
идентичен буџет со оној во 2015. За пет години реализацијата на буџетот пораснала
за 1,111 милиони евра или за четири пати послабо растела во однос на планираниот
буџет.
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Зголемување на расходите по глава на жител за пет години, но помалку од
регионалниот просек
Според проценките на Државниот завод за статистика, во 2013 година во
општина Свети Николе живеат 17 968 луѓе за кои Општината троши само 194 евра по
жител во текот на целата година. И во 2014 година, со само 207 евра по жител
Општината има помал просек на трошење средства по глава на жител од
регионалниот кој изнесува 228 евра. Во 2015 и 2016 година Општина Свети Николе
има скоро идентичен трошок по глава на жител од 260 евра кој е над регионалниот
просек и е наменет за 17 853, односно, 17 738 жители. Во 2017 година повторно
Општина Свети Николе троши средства по глава на жител (261) под регионалниот
просек (268) за вкупно 17 583 луѓе кои живеат во неа.
Општина Чашка: Опаѓачка реализација во сите години, но просекот е над
регионалниот
Општина Чашка има најмал буџет во 2013 година и изнесува околу милион и
860 илјади евра, а најголем планиран буџет во 2014 година кој е зголемен за речиси
милион евра во споредба со претходната година. Планираниот буџет на Општината
во следната 2015 се намалува за стотина илјади евра во однос на минатогодишниот
буџет, а тој во 2016 година е помал од оној за 2015 за близу 300 илјади евра.
Планираниот буџет во 2017 година е стотина илјади евра поголем од оној што го
планирала Општината во претходната година.

Во 2013 година Општина Чашка реализирала околу еден и пол милион евра. Во
следната година реализираниот буџет на Општината се зголемил за шестотини и
педесет илјади евра и тој е најголемиот реализиран буџет на Општината во сите пет
анализирани години. Во 2015 година реализираниот буџет започнува да опаѓа, и тоа,
на почетокот за стотина илјади евра, за да се намали драстично во 2016 за нови 300
илјади евра во споредба со претходната година и да остане скоро идентичен во
реализацијата и во 2017. Планираниот буџет на Општината во овие пет години се
зголемил за нешто повеќе од половина милион, а реализираниот за триста илјади
евра помалку.
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Просекот на реализацијата по глава на жител под просекот на Регионот
И Општина Чашка има променлив тренд во трошењето на средства од
сопствениот буџет по глава на жител. За 2013 година Општината троши најмалку,
односно, 195 евра по жител. Тогаш во неа живеат 7 888 жители. Во 2014 година
Општина троши најмногу средства по жител, и тоа, дури 274 евра за 7 946 нејзини
жители. И во 2015 година е над регионалниот просек со потрошени 260 евра по жител
за 7 986 жители. Во 2016 и 2017 година Општина Чашка има опаѓачки тренд во
трошењето на средства по глава на жител, така што во овие две години троши 220,
односно, 217 евра. Просекот на потрошени средства по глава на жител за сите пет
години на Општина Чашка е 233 евра, што е помалку од регионалниот кој изнесува
241 евра.
Општина Демир Капија: Во 2016 најнизок процент на реализација на буџет од
сите општини во сите пет години
Планираниот буџет на Општина Демир Капија е со континуиран пораст низ
анализираните години, со исклучок на 2014. Во 2013 година Општината планира дека
ќе потроши околу 2 милиона и 100 илјади евра. Во 2014, пак, планира буџет кој е
малку помал од два милиона евра. Следната 2015 година планираниот буџет
започнува да расте и достигнува повеќе од два милиона и двесте илјади евра,
односно, поголем е за 220 илјади евра. Во 2016 година Општината го зголемува
планираниот буџет за нови милион и сто илјади евра, што претставува зголемување
за околу 50% од буџетот во претходната година. Во последната анализирана година
буџетот повторно се зголемува за уште 150 илјади евра.

Но реализацијата не го следи планирањето на буџетот. Општина Демир Капија
потрошила околу 13 милиони и 400 илјади евра во 2013 година. Следната 2014 ја
обележува пад во реализацијата на буџетот, па така оваа година Општината
реализира само 11 милиони евра. Во 2015 година реализираните средства се
зголемуваат за околу два и пол милиони евра и достигнуваат малку поголема
реализација од онаа во 2013 година. Во 2016 година потрошените средства на
Општина Демир Капија повторно се намалуваат за околу 800 илјади евра и
достигнуваат околу 13 милиони евра. Во оваа година Општина Демир Капија има
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најнизок процент на реализација на буџетот од сите општини во сите пет години и тој
изнесува скромни 39%. Во 2017 години Општината реализира најголем буџет досега,
и тој е нешто помал од 16 и пол милиони евра. Планираниот буџет на Општина Демир
Капија во изминатите пет години вкупно се зголемил за околу милион и триста илјади
евра, а реализираниот, за речиси милион евра помалку.
Просек на реализација по глава на жител од над 300 евра за целиот период
Во сите пет анализирани години Општина Демир Капија има позитивен тренд
на трошење средства по глава на жител, односно, во сите години Општината има
потрошени средства кои се поголеми од регионалниот просек во секоја поединечна
година. Општина Демир Капија го има најдобриот просек од сите девет општини за
сите пет години и тој изнесува 333 евра, односно, поголем е за цели 92 евра од
просекот на Регионот кој е 241 евро. Демир Капија е единствената општина во
Регионот која има просек од 300 евра во сите пет години. Бројот на жители во Демир
Капија во 2013 година бил 4 119, постепено се намалувал на 4 107 во 2014, достигнал
4 073 во 2015, се намалил уште за 25 во 2016 и за нови 22 во 2017 година.
Единствено во 2015 година Општина Демир Капија троши средства по глава на жител
кои изнесуваат помалку од 300 евра, односно, само 274 евра. Демир Капија, исто
така, е единствената општина од Регионот која потрошила повеќе од 400, односно,
точно 408 евра по глава на жител во 2017 година.
Општина Росоман: Со просечни 86%, Росоман има најдобра реализација која е
секогаш над просекот на Регионот
Општина Росоман континуирано го зголемува планираниот буџет во
последните пет години. Во 2013 година буџетот изнесува околу 930 илјади евра, а во
2017 тој е зголемен за вкупно 650 илјади евра во однос на 2013. Во 2014 планираниот
буџет се зголемил за скромни 40 илјади евра, во 2015, пак, тој ја преминува границата
од милион евра и се зголемува за околу 160 илјади евра во однос на претходната
година. 2016 година повторно бележи раст од околу четириесетина илјади евра,
додека во 2017 планираниот буџет на Општината расте за нови 400 илјади евра.

Росоман во 2013 година реализира буџет од околу 870 илјади евра, кој во 2014
се намалува за педесетина илјади евра. Во 2015 година реализираниот буџет на
општина Росоман за прв пат надминува милион евра, а во 2016 година повторно
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реализацијата на буџетот е намалена на 950 илјади евра. Во 2017 година Општина
Росоман го реализира најголемиот буџет досега вреден близу милион и триста илјади
евра. Во периодот од 2013, па сè до 2017 година Општина Росоман го зголемила
планираниот буџет за околу 650 илјади евра, а реализираниот за нешто повеќе од
четиристотини илјади евра.
За пет години, иако со падови, реализацијата по глава на жител се зголемила за
повеќе од 100 евра
Општина Росоман има позитивен тренд во трошењето на средства по глава на
жител единствено во 2017 година. Во оваа година Општината потрошила дури 316
евра по жител за своите 4 054 жители. Овој позитивен тренд не се случувал во
претходните четири години. Во 2016 година Општината реализира само 234 евра за
секој од 4 072 жители на нејзината територија. Во 2015 година Општината потрошила
250 евра за 4 078 луѓе кои живеат на нејзината територија. Претходната година е
најлоша. Таа реализира најмалку од сите пет години, и тоа, 201 евро за вкупно 4 079
жители. Во 2013 Росоман има 4 082 жители и за нив троши по 214 евра. Поради тоа
што Општината остварува висок резултат во 2017 година, таа има позитивен просек
за сите пет години во однос на Регионот и е единствената општина која има
потрошено повеќе од 100 евра по глава на жител споредено од 2013 до 2017 година.
Општина Градско: 42% повеќе реализирани нето-средства во 2017 во однос на
2013, но во однос на планираниот буџет, пад од 95% на 58%
Општина Градско во 2017 година има планиран буџет кој е повеќе од двојно
зголемен во однос на 2013 година, односно, за вкупно милион евра. Во првата
анализирана година планираниот буџет на Општината е околу 760 илјади евра. Во
2014 буџетот се зголемува за повеќе од 400 илјади евра. Во 2015 и 2016 година
буџетот на Општина Градско е скоро идентичен, и тој е намален за околу двесте
илјади евра во однос на 2014 година. Сепак, во 2017 година Општината го планира
најголемиот буџет досега кој е зголемен за околу 780 илјади евра споредено со
буџетот од 2016 година, односно, зголемен е за еден цел планиран буџет од 2013
година.

Општина Градско реализира скромен буџет. Единствено во 2017 потрошените
средства на Општината надминуваат нешто малку над милион евра. Во 2013 година
буџетот кој го потрошила Општината изнесува околу 720 илјади евра. Следната
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година буџетот доживува најголем скок од 250 илјади евра, но тој повторно се
намалува во 2015 година за околу 50 илјади евра во однос на претходната година и
ново намалување од околу 120 илјади евра во следната година. Во 2017 година
реализираниот буџет на Општината расте за двесте илјади евра во однос на 2016
година и за прв пат надминува милион евра. Оваа година Општината има најлош
процент на реализација на буџетот кој изнесува само 58%.
Втора најмала општина по број на жители, но и втора според реализацијата по
глава жител
Општина Градско, иако е втора најмала општина во Регионот, има втор
резултат по трошење средства по глава на жител, веднаш по Општина Демир Капија.
Таа има променлив тренд во трошењето средства по глава на жител, но има просек
за сите пет години кој е повисок од регионалниот. Во 2013 година троши најмалку,
односно, 201 евро за 3 584 жители. Следната година има највисок скок и троши дури
45 евра повеќе од регионалниот просек за своите 3 579 жители. И во 2015 година има
позитивен тренд со потрошени 258 евра наменети за 3 577 луѓе кои живеат на
нејзината територија. Во 2016 година троши по 224 евра за 3 566 жители, со што има
помал просек од регионалниот, а тоа се променува веќе во 2017 година која за 3 533
жители реализира најмногу од сите пет години, и тоа, 290 евра по жител.
Општина Лозово: 43% поголема реализација на расходи во 2017 во однос на
2013, но пад на процентот на реализација од 88% на 76% во однос на
планираното
Најмалата општина во Вардарскиот плански регион, општина Лозово, има
најскромен буџет. Ова е единствената општина која во 2017 година има планиран
буџет кој е сè уште далеку од милион евра. Во 2013 Општината испланирала буџет од
600 илјади евра, кој се зголемува за триесетина илјади во 2014 и го достигнува својот
максимум во 2015 кога во однос на 2014 година се зголемува за нешто повеќе од
триста илјади евра. Во 2016 тој е намален за околу 45 илјади евра и во 2017 бележи
повторно намалување од околу 27 илјади евра.

Лозово, како најмала општина во Регионот, троши најмалку средства. Во 2013
година тоа биле само нешто малку повеќе од половина милион евра, но тој буџет се
намалува за педесет илјади евра во следната 2014 година. Во 2015, Општината го

19

реализира најголемиот буџет досега кој во однос на претходната година е зголемен
за 220 илјади евра. Во 2016 година Лозово троши нешто повеќе од половина милион
евра. Реализираниот буџет на Општината во 2017 година се позиционира на 650
илјади евра.
Позитивна разлика од 50 евра по глава жител
Општина Лозово е најмала општина во Регионот, но не успева да го следи
трендот на помалите општини кои трошат многу повеќе пари по глава на жител во
споредба со поголемите. На оваа листа таа котира на шестото место и по неа се само
Општина Кавадарци и Општина Велес. Општината во 2013 година има 2 616 жители и
за нив троши по 206 евра. Во 2014 има најмали расходи од само 187 евра за секој од
2 606 нејзини жители. Во 2015 година Општина Лозово го има единствениот
позитивен тренд кога потрошила повеќе средства од регионалниот просек, и тоа,
вкупно 271 евро за 2 590 лица. Во 2016 и во 2017 следува пад, односно, Општината
реализира по 217, односно, 256 евра за 2 576, односно, 2 559 жители на нејзината
територија.
(линк до Реализирани буџети по глава на жител на општините од Вардарскиот плански регион)

http://aktivo.org.mk/wpcontent/uploads/2019/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0.xls
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ЗБИРНИ НАОДИ
1. Планираниот буџет на скоро сите општини е во континуиран пораст, но
реализацијата на буџетот има крајно променлива динамика и не го следи
неговото темпо.
2. Растечкиот тренд во планираните буџетски приходи на општините од
Вардарскиот плански регион во последните пет години е присутен во
сите девет локални самоуправи. Планираниот буџет на општините од
Регионот се зголемил за цели 15 милиони евра во овие пет години.
3. Реализираниот буџет на општините во 2017 се зголемил за само четири
и пол милиони евра во споредба со 2013 година. Вкупно 61 милион евра
испланирани пари од сите девет општини во последните пет години
останале нереализирани.
4. Во последната 2017 година, генерално, општините од Вардарскиот
плански регион најслабо го планирале и реализирале буџетот во
споредба со претходните четири години.
5. Во 2013 година општините реализирале 84%, додека во 2017, само 67%
од планираните буџети. Со тоа, просечната реализација на буџетите од
2013 до 2017 година опаднала за 17 проценти. Просечен процент на
реализација на сите општини за сите години е 75%.
6. Општина Росоман најдобро го планирала и го реализирала буџетот во
сите пет години, а најслабо тоа го правела Општина Демир Капија.
Општина Неготино е втората општина која има континуирано помал
просек од регионалниот.
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Табелите подолу ги прикажуваат планираниот и реализираниот буџет на
деветте општини во секоја од петте години.
Табела бр. 1 Приказ на планираниот буџет на општините од Вардарскиот плански регион (20132017) во евра

Општина

Планиран
буџет 2013

Планиран
буџет 2014

Планиран
буџет 2016

Планиран
буџет 2017

Разлика
2017-2013

12.981.016
10.711.870
5.881.480
4.778.912

Планиран
буџет
2015
14.029.897
10.870.325
6.352.537
5.494.055

Велес
Кавадарци
Неготино
Свети
Николе
Чашка
Демир
Капија
Росоман
Градско
Лозово
ВКУПНО

12.007.561
10.196.228
5.673.827
3.809.062

15.164.073
12.724.976
9.561.707
5.706.829

15.663.313
12.400.585
8.454.553
6.568.156

3.655.751
2.204.358
2.780.726
2.759.093

1.860.834
2.071.852

2.768.817
1.989.645

2.662.153
2.213.499

2.374.422
3.338.474

2.386.236
3.353.880

525.401
1.282.028

932.904
762.386
609.671
37.924.325

974.967
1.195.007
633.452
41.915.166

1.133.676
985.364
943.652
44.685.158

1.171.030
980.676
899.156
51.921.342

1.587.293
1.758.244
871.304
53.043.563

654.389
995.857
261.634
15.119.238

Табела бр. 2 Приказ на реализираниот буџет на општините од Вардарскиот плански регион (20132017) во евра

Реализиран Реализира
буџет 2013
н буџет
2014
9.988.768
10.436.529
8.039.118
8.416.874

Реализира
н буџет
2015
10.647.250
8.717.256

Реализир
ан буџет
2016
10.885.988
9.542.717

Реализира
н буџет
2017
10.504.724
9.319.099

Разлика
2017-2013

4.210.955

4.450.856

4.005.316

5.352.231

4.403.908

192.953

Свети
Николе
Чашка

3.486.196

3.714.983

4.621.220

4.604.497

4.597.653

1.111.457

1.535.617

2.180.012

2.077.203

1.765.999

1.762.502

226.885

Демир
Капија
Росоман

1.339.698

1.123.802

1.381.381

1.295.477

1.642.359

302.661

874.102

821.757

1.018.670

952.133

1.282.511

408.403

Градско

720.865

976.111

922.862

800.321

1.024.527

303.662

Лозово

538.881

488.092

703.095

559.028

655.851

116.970

ВКУПНО

30.734.200

32.609.015

34.094.255

35.758.391

35.193.134

4.458.934

Општина

Велес
Кавадар
ци
Неготино
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515.955
1.279.981

Компаративната анализа на планираните и реализираните буџети за сите
општини и за сите години покажува дека:

1. Планираниот буџет на скоро сите општини е во континуиран пораст, но
реализацијата на буџетот има крајно променлива динамика и не го следи
неговото темпо.
2. Растечкиот тренд во планираните буџетски приходи на општините од
Вардарскиот плански регион во последните пет години е присутен во сите
девет локални самоуправи. Планираниот буџет на општините од Регионот се
зголемил за цели 15 милиони евра во овие пет години.
3. Реализираниот буџет на општините во 2017 се зголемил за само четири
и пол милиони евра во споредба со 2013 година. Вкупно 61 милион евра
испланирани пари од сите девет општини во последните пет години останале
нереализирани.
4. Во последната 2017 година, генерално, општините од Вардарскиот
плански регион најслабо го планирале и реализирале буџетот во споредба со
претходните четири години. Во 2017 сите општини, без исклучок, имаат понизок
степен на реализација во однос на почетната 2013 година. Расчекорот меѓу
планираниот и реализираниот буџет на сите девет општини во 2017 година е скоро 18
милиони евра. Јазот во 2016 бил 16 милиони евра, во 2015, десет и пол милиони
евра, околу девет милиони во претходната година, и најмалку, околу 7 милиони евра,
на регионално ниво во 2013 година.
Табела број 3 ги прикажува податоците за процентите на реализација на
буџетите на општините од Вардарскиот плански регион, потоа просечните проценти
за секоја општина за секоја година поединечно и за сите години заедно, како и
просечниот регионален просек за секоја година и за целиот период. Сумарните наоди
од компаративната анализа на овие податоци се дадени подолу.
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Табела бр. 3 Процент на реализација на буџетите на општините од Вардарскиот плански регион
(2013-2017)

2013

2014

2015

2016

2017

Велес

83

80

76

72

67

ПРОСЕК ПО
ОПШТИНА
76

Кавадарци

79

79

80

75

75

78

Неготино

74

76

63

56

52

64

Свети
Николе
Чашка
Демир
Капија
Росоман

92

78

84

81

70

81

83
65

79
56

78
62

74
39

74
49

78
54

94

84

90

81

81

86

Градско

95

82

94

82

58

82

Лозово

88

77

75

62

75

76

ПРОСЕК
НА
РЕГИОН

84

77

78

69

67

75

(Со зелена боја се обележани процентите кои се над регионалниот просек, а со црвена боја, оние
коишто се под регионалниот просек.)

5. Во 2013 година општините реализирале 84%, додека во 2017, само 67%
од планираните буџети. Со тоа, просечната реализација на буџетите од 2013 до
2017 година опаднала за 17 проценти. Просечен процент на реализација на сите
општини за сите години е 75%.
Во сите пет години, започнувајќи од 2013, па сè до 2017 година, има сè поголем
расчекор меѓу планираните и реализираните буџети на општините од Вардарскиот
плански регион. Во последната 2017 година процентот на реализација на буџетите на
регионално ниво е најнизок во последните пет години и изнесува 67%, што значи дека
една третина од планираните пари на општините на регионално ниво останале
нереализирани. Во 2016 година процентот на реализација бил 69, една година
претходно 78%, во 2014 година, 77%, а во 2013 година највисоки 84 проценти.
6. Општина Росоман најдобро го планирала и реализирала буџетот во
сите пет години, а најслабо тоа го правела општина Демир Капија. Општина
Неготино е втората општина која има континуирано помал просек од
регионалниот.
Најдобра општина во планирањето и во реализирањето на буџетот од
општините во Вардарскиот плански регион е Општина Росоман која збирно за сите
пет анализирани години има највисок просечен процент на реализација од 86%.
Општина Росоман во секоја од петте години има процент на реализација кој е повисок
од просекот на реализација на буџетите на сите девет општини во конкретната
година. Со 82% просечна реализација за сите пет години следува Општина Градско
која единствено во последната 2017 година има помал процент на реализација од
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оној на Регионот, додека во преостанатите четири години има поголем процент од
просечниот за сите општини во односната година. Трета на табелата е Општина
Свети Николе која во сите пет години бележи повисока реализација и има просечен
процент на реализација за сите пет години што е повисок од процентот на
реализација на Регионот. Следуваат општините Чашка и Кавадарци со променлив
тренд. Општина Велес е кон дното на табелата, односно, на шесто место од вкупно
деветте општини. Послаба од Велес е Општина Лозово. Општините Неготино и
Демир Капија во сите пет години имале помал процент на реализација од процентот
на Регионот. Сепак, Демир Капија е општината која најлошо го планирала и го
реализирала буџетот во последните пет години, со просечни 54% на реализација во
сите пет години, и со најлошиот процент на реализација на буџетот од 39% во 2016
година.
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ПОГЛЕД ПОДЛАБОКО
Од каде доаѓа расчекорот во планираниот и реализираниот буџет во примерот
на Општина Велес?

Буџетот на Општина Велес тешко се реализира и на приходната и на
расходната страна.
Планираните приходи се прибираат со приближно ист процент со кој се
трошат расходите.
Степенот на реализација на планираните приходи можна причина за нискиот
степен на реализација на планираните расходи.
Капиталните приходи најслабо се прибираат, капиталните расходи најтешко
се реализираат.
Најдобра реализација, покрај отплатата на каматите, имаат платите,
наемнините и надоместоците.

Најкарактеристичен случај за расчекорот во реализацијата на буџетот во
анализираните пет години има Општина Велес. Табела број 4 ги прикажува
планираниот и реализираниот буџет на Велес за петте години во евра, како и
соодветниот процент на реализација на буџетот, по години и вкупно за целиот
период.
Табела бр. 4 Планиран, реализиран и процент на реализација на буџет на Велес (2013-2017) во евра

Велес

2013

2014

2015

2016

2017

Планиран
буџет

12.007.561

12.981.016

14.029.897

15.164.073

15.663.313

Вкупно
2013-2017
69.845.860

Реализиран
буџет
Процент на
реализација

9.988.768

10.436.529

10.647.250

10.885.988

10.504.724

52.463.259

83

80

76

72

67

Просек 76

Планираниот буџет на Општината константно расте од дванаесет, па сè до петнаесет
и пол милиони евра, додека реализацијата на буџетот е скоро идентична во сите пет
години и се движи околу десет милиони евра. Во 2013 година Општина Велес има
највисок процент на реализација на буџетот од 83,2 проценти кој континуирано опаѓа
во следните пет години и ги достигнува најниските 67,1 проценти во 2017 година.
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Збирно за сите 5 години, разликата меѓу планираниот и реализираниот буџет на
Велес во апсолутен износ е 17 милиони евра.10 Од каде доаѓа олку големата разлика
меѓу планираниот и реализираниот буџет во сите години?
За да го истражиме ова прашање, најпрво ја анализиравме структурата на буџетот на
Општина Велес според приходи и расходи. Таа е прикажана во табела број 5.
Табела бр. 5 Структура на буџетски приходи и расходи 2013-2017

Приходни ставки

% од вкупни приходи

Расходни
ставки

% од вкупни расходи

Блок-дотации

41,8-51,7%

Плати, наемнини и
надоместоци

38-45,2%

20,1-21,6%

Стоки и услуги

32,6-35,5%

Неданочни приходи

9,5-10%

Капитални расходи

17,3-21,5%

Трансфери

9,5-13,4%

Субвенции и
трансфери

2,7-4,3%

Капитални приходи

5,2-10,7%

Резерви и
недефинирани
расходи

0,01-0,29%

Донации

0,2 - 4%

Каматни плаќања

0,003-0,02%

Кредити

0 - 5,1%

Отплата на главница

Даночни приходи

0,3-0,9%

Понатаму ги анализиравме реализираните приходи и расходи според буџетските
ставки за сите пет години. Податоците од овие анализи се прикажани во табелите
број 6 до број 15. Наодите од анализата за секоја година се прикажани почнувајќи од
2017, па наназад кон 2013 година.


2017: Реализација на приходи од 68%, реализација на расходи од 67%

Во 2017 година Општина Велес имала планирани расходи во висина од
963.293.745 денари. Од нив, во текот на годината успеала да реализирала само 67,07
проценти. Расчекорот меѓу планираните и реализираните расходи на општината се
темели на дисбаланс во планирањето и реализирањето на капиталните расходи кои
биле планирани на највисоки 207 милиони 182 илјади и 97 денари во последните пет
години, а се реализирале само во 25 проценти, и тоа, 53 милиони 69 илјади и 391
денари, што е најмала реализација на капитални расходи од 2013 година па наваму.
Со процент на реализација под 10 проценти се каматните плаќања и социјалните
бенефиции, скоро половично се реализирале резервите и недефинираните расходи,
10

Точната сума изнесува 17.382.601 евро.

27

нешто малку повеќе стоките и услугите, а со 70 проценти се реализирале
субвенциите и трансферите.
Табела бр. 6 Планирани, реализирани и процент на реализација на расходи на Велес за 2017

Планирани и
реализирани расходи
по видови за 2017 година
Плати, наемнини и
надоместоци
Резерви и
недефинирани
расходи
Стоки и услуги
Субвенции и
трансфери
Капитални расходи
Социјални бенефиции
Каматни плаќања
Отплата на главница
Вкупно планирани и
реализирани расходи

Планирани
расходи

Реализирани
расходи

367.304.487

355.789.055

96,86

1.600.000

760.000

47,50

343.351.303

201.319.172

58,63

34.378.300

26.711.365

70,69

207.182.097
1.100.000
80.000
8.297.558

53.069.391
89.178
4.778
8.297.558

25,61
8,11
5,97
100,00

963.293.745

646.040.497

67,07

% на
остварување

Од друга страна, пак, приходите се реализирале со 68,04 проценти. Најголемо
потфрлање и овде има кај капиталните приходи кои биле остварени само во 45
проценти. Со сличен процент на реализација се и неданочните приходи и донациите.
Даночните приходи биле остварени во 64,50 проценти, а највисок процент на
реализација има кај блок-дотациите.
Табела бр. 7 Планирани, реализирани и процент на реализација на приходи на Велес за 2017

Планирани и
реализирани
приходи по видови за
2017 година
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Трансфери
Блок-дотации
Донации
Кредити
Депозити
Вкупно планирани и
реализирани приходи

Планирани
приходи

Реализирани
приходи

208.177.520
92.333.878
92.757.223
128.697.320
402.622.928
38.704.876
/
/

134.274.113
38.702.305
17.226.456
58.212.417
395.073.402
16.032.125
/
/

64,50
41,96
18,57
45,23
98,12
41,42
/
/

963.293.745

659.520.818

68,4

28

% на
остварување



2016: Реализација на приходи од 72%, реализација на расходи од 72%

Во 2016 година, пак, процентот на реализација на расходите е 71,79. И оваа
година најмалку се реализирани капиталните расходи, и тоа, околу 46 проценти, а
потоа следуваат стоките и услугите, додека сите други расходи имаат степен на
реализација над 70 отсто.
Табела бр. 8 Планирани, реализирани и процент на реализација на расходи на Велес за 2016

Планирани
расходи

Реализирани
расходи

Плати, наемнини и
надоместоци

370.063.235

357.957.609

96,73

Резерви и
недефинирани
расходи

2.680.000

1.915.000

71,46

330.730.654

189.633.141

51,34

25.315.500

20.646.587

81,56

194.723.537
700.000
80.000
8.297.558

90.397.507
571.500
69.379
8.297.558

46,42
81,46
86,72
100

932.590.558

669.488.281

71,79

Планирани и
реализирани расходи
по видови за 2016 година

Стоки и услуги
Субвенции и
трансфери
Капитални расходи
Социјални бенефиции
Каматни плаќања
Отплата на главница
Вкупно планирани и
реализирани расходи

% на
остварување

И оваа година капиталните приходи го прават најголемиот расчекор при
реализацијата на приходите и се остварени со приближно 25 проценти.
Табела бр. 9 Планирани, реализирани и процент на реализација на приходи на Велес за 2016

Планирани и
реализирани
приходи по видови за
2016 година

Планирани
приходи

Реализирани
приходи

Даночни приходи

188.220.000

113.369.818

60,23

Неданочни приходи

88.745.328

43.177.943

48,65

Капитални приходи

100.539.918

24.661.409

24,53

Трансфери

124.885.991

69.146.610

55,37

Блок-дотации

396.101.913

388.989.654

98,20

Донации

34.097.334

5.217.037

15,30

Кредити

/

/

/

Депозити

/

24.998.824

100

932.590.484

669.561.295

71,80

Вкупно
планирани
реализирани приходи

и

29

%
на
остварување



2015: Реализација на приходи од 79%, реализација на расходи од 76%

Во 2015 година степенот на реализација на расходите на Општина Велес е
околу 76 отсто. Традиционално најголемиот дисбаланс го прават лошо планираните
капитални расходи со 46% од планираните. Стоките и услугите и каматните плаќања
се со степен на реализација под 70 проценти, додека другите расходи се реализирани
со повеќе од 70 проценти.
Табела бр. 10 Планирани, реализирани и процент на реализација на расходи на Велес за 2015

Планирани и
реализирани расходи
по видови за 2015 година
Плати, наемнини и
надоместоци
Резерви и
недефинирани
расходи

Планирани расходи

365.560.236

Реализирани расходи

% на
остварување

356.016.605

97,39

1.022.000

86,61

1.180.000

Стоки и услуги
Субвенции и
трансфери
Капитални расходи

305.731.118

192.893.052

63,09

27.145.328

24.422.555

89,97

157.321.958

74.657.144

47,46

Социјални бенефиции

400.000

376.100

94,03

Каматни плаќања

250.000

168.461

67,38

Отплата на главница

5.250.000

5.249.959

99,99

Вкупно планирани и
реализирани расходи

862.838.639

654.805.876

75,89

Дисбалансот во приходите доаѓа од половично реализираните неданочни
приходи и со околу 60 проценти реализираните даночни и капитални приходи,
трансфери и донации.
Табела бр. 11 Планирани, реализирани и процент на реализација на приходи на Велес за 2015

Планирани и
реализирани
приходи по видови за
2015 година
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Трансфери
Блок-дотации
Донации
Кредити
Депозити
Вкупно планирани и
реализирани приходи

Планирани приходи

Реализирани
приходи

% на
остварување

178.210.000
84.231.669
86.896.572
83.367.989
388.955.143
41.137.966
/
/

109.928.686
46.842.609
55.780.797
53.754.863
384.165.860
27.492.879
/
/

61,68
55,61
66,91
64,68
98,76
66,83
/
/

862.838.639

677.965.694

78,57
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2014: Реализација на приходи од 81%, реализација на расходи од 80%

Во 2014 година буџетот достигнува реализација од 80 проценти. И оваа година
капиталните расходи се со најмал процент на реализација, и тоа, од околу 57
проценти, а по нив следуваат стоките и услугите со 71%, субвенциите и трансферите
со 77%.
Табела бр. 12 Планирани, реализирани и процент на реализација на расходи на Велес за 2014

Планирани и
реализирани расходи
по видови за 2014 година

Планирани
расходи

Реализирани
расходи

Плати, наемнини и
надоместоци

344.563.050

340.554.628

98,84

694.000

83,61

% на
остварување

Резерви и
недефинирани
расходи

830.000

Стоки и услуги

260.698.670

185.120.050

71,01

18.188.000

14.050.733

77,25

170.911.119
280.000
150.000
2.625.000

98.389.809
266.600
145.689
2.625.000

57,57
95,21
97,13
100

798.245.839

641.846.509

80,41

Субвенции и
трансфери
Капитални расходи
Социјални бенефиции
Каматни плаќања
Отплата на главница
Вкупно планирани и
реализирани расходи

Дисбалансот во планираните и реализираните приходи се должи на донациите
кои биле реализирани со само 30 проценти, капиталните приходи кои се половично
реализирани и неданочните приходи со степен на реализација од 55 проценти.
Табела бр. 13 Планирани, реализирани и процент на реализација на приходи на Велес за 2014

Планирани и
реализирани
приходи по видови за
2014 година
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Трансфери
Блок-дотации
Донации

Планирани
приходи

Реализирани
приходи

164.906.972
79.427.769
63.962.062
76.248.028
382.332.412
3.138.223

104.136.178
44.207.733
29.279.820
62.390.474
376.796.972
984.993

63,15
66,55
45,78
81,82
98,55
31,39

Кредити

28.230.373

28.144.890

99,69

Депозити
Вкупно планирани и
реализирани приходи

0

449.269

0

798.245.839

646.390.329

80,98
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2013: Реализација на приходи од 83%, реализација на расходи од 83%

Највисок степен на реализација на буџетот од анализираните пет години Општина
Велес има во 2013 година кога сите планирани расходи се со реализација од над
педесет проценти, освен социјалните бенефиции кои се реализирале со 43 проценти.
Табела бр. 14 Планирани, реализирани и процент на реализација на расходи на Велес за 2013

Планирани и
реализирани расходи
по видови за 2013 година
Плати, наемнини и
надоместоци
Резерви и
недефинирани
расходи
Стоки и услуги
Субвенции и
трансфери
Капитални расходи
Социјални бенефиции
Каматни плаќања
Вкупно планирани и
реализирани расходи

% на
остварува
ње

Планирани расходи

Реализирани расходи

334.266.647

331.473.257

99,16

426.000

57,57

243.259.476

186.868.614

76,82

32.197.750

18.056.155

56,08

127.726.189
250.000
25.000

77.358.447
109.000
17.783

60,57
43,60
71,13

738.456.062

614.309.255

83,19

740.000

Кај приходите, пак, во 2013 година најслабо се реализирале донациите со 33
проценти, капиталните приходи со 42, а неданочните приходи, со 51 процент.
Табела бр. 15 Планирани, реализирани и процент на реализација на приходи на Велес за 2013

Планирани и
реализирани
приходи по видови за
2013 година
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Трансфери
Блок-дотации
Донации

Планирани приходи

Реализирани
приходи

152.248.461
73.839.314
38.270.000
52.786.116
381.658.219
1.662.952

98.828.004
37.676.744
16.234.699
43.327.425
376.482.399
553.172

64,91
51,06
42,42
82,08
98,64
33,26

Кредити

38.000.000

30.337.479

79,84

Депозити
Вкупно планирани и
реализирани приходи

/

11.447.749

/

738.465.062

614.887.671

83,27

32

% на
остварување

Сумарно, од продлабочената анализа на планирањето и извршувањето на
буџетите на Општина Велес за периодот 2013-2017 година може да се изведат
следниве заклучоци:
1. Блок-дотациите од централната власт се најголем извор на приходи во
планираниот буџет на Општина Велес. Имено:
а. дотациите се движат во распон од 42 до 52%;
б. следуваат даночните приходи со учество од 20 до 21% во планираните
приходи;
в. неданочните приходи учествуваат со двојно помалку или од 9,5 до 10%;
г. трансферите се движат од 9,5 до 13,4% и
д. капиталните приходи со учество меѓу 5,2-10,7%.
2. Платите на општинската администрација се највисока ставка во
структурата на буџетот на расходната страна. Анализата и споредбата за сите пет
години покажуваат дека најголеми ставки се:
а. Плати, наемнини и надоместоци, кои опфаќаат од 38 до 45,2% од буџетот.
б. Стоки и услуги, кои опфаќаат од 32,6 до 35,5% од буџетот/
в. Капитални расходи, кои опфаќаат од 17,3 до 21,5% од буџетот.
3. Реализацијата на планираните приходи и планираните расходи на
Општина Велес е скоро идентична во сите пет анализирани години. Реализација
по години се движи вака:






во 2013 околу 83%,
во 2014 е малку под 81%
во 2015 е 79% за приходите, а 76% за расходите
во 2016 е речиси идентична со 72%
во 2017 е 58% за приходите, 67% за расходите.

Ова покажува дека Општината има еднакво проблеми и со прибирањето на
планираните приходи и со трошењето на планираните расходи. Притоа,
реализацијата во сите години е речиси изедначена, односно, Општината троши
онолку средства колку што прибира во буџетот.
4. Анализирано по буџетски ставки на приходната страна, заклучокот е дека
најдобро се реализираат планираните блок-дотации и кредитите (вообичаено
98-99%), додека потфрлање има кај сите други извори на планираните приходи.
Даночните приходи се реализираат вообичаено со 60 до 65%; неданочните со
различна динамика која се движи во интервалот од 42 до 67%; трансферите се со
многу нестабилна динамика од 45 до 82%. Притоа, евидентни се влошени
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остварувања кај планираните приходи во последните години од анализираниот
период, што зборува за влошен тренд на прибирање на даночните приходи.
5. Анализата на реализацијата на планираните приходи покажува особено
лоша состојба кај капиталните приходи. Трендот на реализација на капиталните
приходи (со исклучок на 2015) драстично се влошува за да падне во 2017 година
на едвај 18,6%. Капиталните приходи се реализирани на следниов начин:






во 2013,
во 2014,
во 2015,
во 2016,
во 2017,

42,42%
45,78%
66,91%
24,53%
18,57%.

6. Анализата на реализацијата на расходите покажува дека со исклучок на
ставката Плати, надоместоци и наемнини, како и отплатите на кредити и
камати (кои редовно се остваруваат со процент од 99 до 100) потфрлање има кај
сите други позначајни ставки на расходи. Притоа, процентуално најголеми се
потфрлањата кај капиталните расходи, кои треба да му дадат поддршка на локалниот
економски развој. Капиталните расходи се реализирани на следниов начин:






во 2013,
во 2014,
во 2015,
во 2016,
во 2017,

60,57%
57,57%
47,46%
46,42%
25,61%.

Загрижувачки е и трендот на реализацијата на капиталните расходи кој во 2015
паѓа под 50% од планираниот, а во 2017 година се сведува дури на само ¼ од
планираните капитални расходи. Бидејќи капиталните расходи учествуваат со речиси
⅕ во структурата на расходите, големото потфрлање во нивната реализација води и
до потфрлање во вкупната реализација. Уште поважно, планирањето повисоки
капиталните приходи не значи автоматски овозможување подобар живот на граѓаните
во локалната заедница доколку изостане нивната реализацијата.
7. Анализата на реализацијата на расходите покажува дека е големо и
потфрлањето кај остварувањето на ставката Стоки и услуги, која по платите е
втора расходна ставка по големина и учествува со 32-35% во планираните
расходи. Оттука, потфрлањето кај оваа ставка, исто така, води до значително
потфрлање кај вкупната реализација.
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Општинските буџети се од суштинско значење за локалната заедница.
Големината на општинските буџети, но пред сè, нивната ефикасна и времена
реализација во голема мера го определуваат квалитетот на јавните услуги кои се
очекува општините да ги обезбедуваат за своите граѓани. Дополнително, поради
ограниченоста на расположливите средства за јавни инвестиции, општинските буџети
може значително да ги подобрат условите за развој на општините. Предуслов за
остварување на овие две цели на буџетското планирање е квалитетното управување
со парите на граѓаните. Тоа, меѓу другото, подразбира:






реално планирање на буџетските приходи и расходи;
планирање кое нема да опфаќа само задоволување на основните потреби на
локалните самоуправи туку ќе го промовира и унапредува и локалниот развој;
навремено прибирање на буџетските приходи;
навремена реализација на буџетските расходи;
транспарентност, отчетност и инклузивност на процесот итн.

Но, дали општините реално ги планираат буџетите? Колкави се планираните, а
колкави реализираните буџети на општините? Колкави се буџетите според бројот на
жители? Постои ли усогласеност меѓу планираниот и реализираниот буџет на
општините? Дали буџетите се носат на партиципативен начин, дали се достапни и
лесно читливи/разбирливи за граѓаните? И конечно, дали буџетите ги покриваат само
основните потребите на локалните самоуправи или го мотивираат и локалниот
економски развој? Спроведената анализа на планирањето и извршувањето на
буџетите на деветте општини кои припаѓаат на Вардарскиот плански регион во
временскиот интервал од 2013 до 2017 година се обиде од неколку различни аспекти
да даде одговор на сите овие прашања. Во продолжение се претставени клучните
заклучоци од анализата и соодветни препораки, првенствено насочени кон локалната
самоуправа.
Заклучок: Општините нереално ги планираат своите буџети.
Препорака: Општините подлабински, посоодветно и пореално да ги планираат
сопствените буџети.
Заклучок: Планираните буџети на општините континуирано растат од 2013, па сè до
2017 година. Буџетите на деветте локални самоуправи во изминатите пет години се
зголемиле за 15 милиони евра.
Препорака: Да се зајакнат капацитетите на локалните администрации за планирање
на буџетите.
Заклучок: Реализацијата на буџетите на општините континуирано опаѓа
процентуално во анализираниот период. Во изминатите пет години таа се зголемила
само за околу четири и пол милиони евра во споредба со зголемувањето од
петнаесет милиони евра кај планираните буџети на општините.
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Препорака: Да се зајакнат капацитетите на локалните администрации за реализација
на буџетите, како и за трошење на поголеми финансиски средства.
Заклучок: Постои сè поголем расчекор меѓу планираните и реализираните буџети на
општините од Вардарскиот плански регион во последните пет години. За само пет
години реализацијата опаднала за цели 17 процентни поени.
Препорака: Општините да прават сопствени анализи со цел да пронајдат од каде кај
нив се појавува сè поголемиот расчекор меѓу планираниот и реализираниот буџет и
да интервенираат во неговата проекција во следната година.
Заклучок: Општините не поседуваат доволен капацитет за реално планирање на
буџетите.
Препорака: Општините да ги зајакнат капацитетите на своите вработени за реално
планирање на буџетите.
Заклучок: Со проектирањето на високи планирани буџети на општините, локалните
администрации практично создаваат лажна надеж кај граѓаните дека одредени
проекти ќе бидат реализирани во тековната година.
Препорака: Општините реално да ги планираат буџетите, со цел да не создаваат
лажна надеж кај граѓаните дека одредени проекти ќе бидат реализирани во тековната
година.
Заклучок: Повеќе од 60 милиони планирани пари на општините од Вардарскиот
плански регион останале нереализирани во изминатите пет години.
Препорака: Општините од Вардарскиот плански регион посоодветно да ги планираат
општинските буџети, со цел да биде реализиран поголем дел од предвидените
проекти во годишните програми за работа.
Заклучок: Расчекорот во планираните и реализираните буџети на Општина Велес,
пред сè, доаѓа од лошо планираните капитални расходи кои во 2017 година имаат
најмал процент на реализација од сите пет анализирани години, но и од лошо
планираните капитални приходи кои оваа година се реализирале само 19%.
Препорака: Општина Велес да посвети поголемо внимание на прибирање на
капиталните приходи заради тоа што тие претставуваат можност за локален развој и
подобар живот на граѓаните во локалната заедница.
Заклучок: Општините се силно зависни од државата. Во изминатите пет години
блок-дотациите претставуваат од 42 до 52% од планираниот буџет на општините за
тековната година.
Препорака: Општините да посветат поголемо внимание на прибирањето даночни
приходи, со цел да бидат помалку зависни од централната власт. Државата редовно
да ги доставува блок-дотациите до општините, со цел да не ги блокира зашто тие се
значителен дел од локалните буџети.
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Заклучок: Општинските буџети се неразбирливи за граѓаните и тие многу малку се
вклучуваат во нивната реализација.
Препорака: Општините да ги постават буџетите и завршните сметки на нивните вебстраници. Општините да изработат буџет кој ќе биде лесно читлив за граѓаните и да
го постават на нивната веб-страница. Граѓаните поактивно да бидат вклучени во
изработката на буџетите на општината.
Заклучок: Општините немаат доволен капацитет за прибирање на буџетските
приходи.
Препорака: Да се зајакнат капацитетите на локалните администрации за прибирање
на буџетските приходи.
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