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ПРОЦЕСОТ НА БУЏЕТИРАЊЕ ВО ОПШТИНИТЕ ПРИЛЕП,
КРУШЕВО И КРИВОГАШТАНИ СЕ СПРОВЕДУВА СОГЛАСНО
НАЦИОНАЛНАТА ЗАКОНСКА РАМКА
Истражувањето на Институтот за економско истражување и политики Finance Think, Скопје, покажа дека
процесот на буџетирање во општините Прилеп, Крушево и Кривогаштани се спроведува согласно
националната законска рамка, почитувајќи ги насоките и роковите дадени во буџетскиот циркулар и
календар изготвени од страна на Министерството за финансии.
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КОМЕНТАРИ

Слаба алка во овој процес е неговото спроведување „зад затворени врати“, без вклучување на
локалното население и другите засегнати страни, заради 1) ниската свесност и слабиот интерес на
засегнатите страни да бидат дел од процесот и 2) непостоењето на акции од страна на локалните власти
за вклучување на засегнатите страни во овој процес.

Започнувајќи од крајот на 2017 година, општина Прилеп организира Граѓански Парламент како средба
помеѓу Градоначалникот и локланите засегнати страни, на која се разменуваат идеи и предлози за
подобро спроведување на локалните политики. Анализата на буџетската структура покажа дека буџетите
на сите три општини се многу зависни од централниот буџет со оглед на тоа што дури 84% од средствата
на буџетите на општина Крушево и Кривогаштани и 65% од средствата во буџетот на општина Прилеп се
трансферирани од централниот буџет.

Тоа значи дека општините се немоќни да генерираат приходи од сопствени извори, особено Крушево и
Кривогаштани, кои според бројот на жители се многу мали општини. Во однос на трошењето на буџетот,
најголем дел од средствата се трошат за тековни потреби, и тоа плати за општинската администрација и
набавка на стоки и услуги за непречено исполнување на дневните активности.

Дел од буџетот е наменет за капитални проекти, кои, за жал, најчесто не се во целот реализирани и се
предмет на буџетски ребаланс. Затоа, истражувањето ги дава следните препораки до носителите на
политики во Прилеп, Крушево и Кривогаштани:

Да се изготват детални планови и конкретни активности за вклучување на локалните засегнати страни во
процесот на буџетирање, со цел готвување буџети согласно потребите на локалното население, бизнис
сектор, граѓански сектор и сл.

Да се зголеми свеста на локалните засегнати страни за можноста за нивно вклучување во процесот на
буџетирање, преку јавни кампањи на локално ниво. Локалните чинители - особено локалните невладини
организации - би можеле значително да го олеснат овој процес.

Да се зајакне собирањето даноци од сопствени извори со цел да се намали зависноста од централниот
буџет, на пример, со подобрување на наплатата на даноците и со разгледување на можноста за
зголемување на стапката на данокот на имот во рамки на соодветниот закон.

Да се зголеми учеството на капиталните расходи во вкупниот буџет, заради поголем економски раст во
иднина.

Истражувањето е резултат на проектот „Активно вклучување на граѓаните во креирање и мониторинг на
локалните буџети и јавни набавки“ спроведен во рамки на регионалниот Вебер проект, поддржан од
Европската Унија, кралството Холандија и Институтот за Европска Политика Скопје.
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ДОНАЦИИ – нова мобилна апликација за Android и iOS

Втор светски напревар во летање дронови во Прилеп

Во Прилеп се гради центар за чување податоци од национален интерес
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