
 
  
  

 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT 

STATE AUDIT OFFICE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ  

 

ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ  

 

„КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ КОН ЕЛС ОД БУЏЕТОТ НА РСМ“ 
 

 
 

02 2020 38  01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, мај 2021 година 
 

 
 
 



Конечен извештај од Ревизија на успешност –                                                                        
„Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ“ 

 

                                                      
 
  

 



 
  
  

С О Д Р Ж И Н А 
 
 
 
 

                                                                                                                
Страна 

 
Резиме                                                                    1 - 4 

   
Основни податоци                                                                       5 - 13 

 
Цел, опфат и методологија  на ревизијата                   14 – 17 
                             
Ревизорски наоди                                    18 – 62  
 
Заклучок                                                                                 63 
 
Препораки                                       64 – 66 
 
Прилози: 
Прилог 1 - Забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор 
Прилог 2 - Одговор на забелешките по Нацрт извештајот на овластениот 
државен ревизор 
 

                                                               
 
 
  



Конечен извештај од Ревизија на успешност –                                                                        
„Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ“ 

 

                                                      
 
  

Кратенки користени во извештајот: 
 
РСМ- Република Северна Македонија 
ЕЛС – единици на локална самоуправа 
МЛС – Министерство за локална самоуправа 
БРР - Биро за регионален развој 
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МФ – Министерство за финансии 
АФПЗРР – Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 

руралниот развој 
МТСП - Министерство за труд и социјална политика 
ММФ - Меѓународен монетарен фонд 
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 KOНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
 
РЕЗИМЕ  
 
Извршивме ревизија на успешност на тема Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот 
на РСМ со цел да дадеме одговор на прашањето: „Дали е воспоставен ефективен систем 
на управување со капиталните трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ“. 
 

Ревизијата на успешност е извршена согласно Годишната програма за работа на 
Државниот завод за ревизија за 2020 година.  
 
Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и 
методологија од страна на ревизијата, даваат основа да го изразиме следниот 
заклучок:  
 
Мултидисциплинарната регулатива како системска рамка за изготвување на 
стратешки документи за градење на долгорочни цели, политики и активности за 
стабилен систем за управување со капиталните трансфери на ниво на држава, 
опфаќаат различен период на долгорочно планирање и не секогаш имаат јасно 
дефинирани цели, активности, индикатори и извори на финансирање, како и не 
донесената методологија за начинот на распределба на средствата за капиталните 
трансфери, оневозможуваат интегрирано управување, го отежнуваат нивното 
планирање, реализација, следење на ефектите и не даваат јасна и целосна слика за 
состојбата на трансферираните средства за капитални инвестиции од Буџетот на РСМ 
кон ЕЛС. Имајќи ја предвид материјалноста и значајноста на трансферираните 
средства од буџетот на државата кон ЕЛС за капитални инвестиции, за ефективно 
управување со истите и за создавање на сите неопходни услови од страна на 
надлежните институции во Републиката, потребно е да се спроведат активности за 
доуредување на областа, преку подобра комуникација и координација помеѓу 
надлежните институции, што ќе придонесе за подобрување на целокупниот процес на 
управување со капиталните трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ, за нивно 
навремено, целосно и ефективно планирање, реализација, мониторинг над 
реализацијата и известување за ефектите од капиталните инвестиции.  
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Ревизијата на успешност го опфати периодот 2017 - 2019 година, како и одредени 
области, прашања и настани пред 2017 година и последователно до денот на 
известување од извршената ревизија. 
 

Ревизијата на успешност беше насочена кон воспоставениот начин на управување со 
капиталните трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ со цел да се оцени колку истиот 
овозможува нивно ефективно планирање, реализација, мониторинг над реализацијата 
и известување за реализацијата и ефектите од капиталните инвестиции. За таа цел 
ревизијата го опфати целокупниот процес на управување со капиталните трансфери 
преку следните области: 

- Нормативни услови за управување со капиталните трансфери 
- Планирање на капиталните трансфери 
- Реализирање и мониторинг на реализацијата на капиталните трансфери 
- Известување за реализација на капиталните трансфери и ефектите од истите.  

 

Во областа Нормативни услови за управување со капиталните трансфери  
ревизијата ја насочивме кон анализа на законска регулатива за начинот на управување 
со капиталните трансфери и стратешките и плански документи кои се основа за 
креирање на мерки за нивно имплементирање преку годишни програми и одлуки, и 
при тоа утврдивме дека:  

- нормативните акти не пропишуваат унифициран начин на постапување на 
буџетските корисници во управувањето со капиталните дотации,  

- стратешките и плански документи донесени од Владата на РСМ на предлог на 
ресорот, кои се основа за изготвување на оперативни планови и годишните 
програми или одлуки не содржат доволен обем на параметри за непречено 
годишно планирање, следење на реализацијата на активностите и ефектите од 
истите односно,  а некои од нив и не се донесени. 

 

Во областа Планирање на капиталните трансфери  ревизијата ја насочивме кон 
анализа на начинот на донесување на годишните програми и одлуки за доделување на 
средства за капитални инвестиции во ЕЛС, во смисла на нивно навремено донесување, 
начинот на избор на проекти кои ќе се финансираат со средства од буџетот, 
критериумите за евалуација на проектите и за износот на одобрени средства и 
информирање како на ЕЛС за одобрените средства така и на јавноста, преку нивно 
правилно прикажување во Буџетот на РСМ. Во оваа област утврдивме: 

- годишните програми во кои се планирани мерки и средства за капитални 
трансфери до ЕЛС се навремено донесени, но не и јавните повици по истите; 

- критериумите за евалуација на поднесените проекти и за износот на 
одобрување на средства се различни за секоја програма и во голем дел не се 
доволно јасни и прецизни; 

- дел од одлуките во кои е утврдено кои проекти и во кои износ ќе се 
финансираат со средства од програмата, се носат во втората половина од 
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тековната година и не секогаш се засноваат врз извршена евалуација и 
рангирање на проектите; 

- oдобрени се проекти за финансирање за кои во целост не се обезбедени 
финансиски средства; 

- ЕЛС со буџетските циркулари не се известени за износот на одобрените 
средства за капитални трансфери; 

- Буџетот на РСМ не дава јасна слика за вкупниот износ на средства наменети 
за капитални трансфери до ЕЛС.  

 

Во областа Реализирање и мониторинг над реализацијата на капиталните 
трансфери ревизијата ја насочивме кон начинот на склучување и следење на 
реализацијата на договорите помеѓу буџетските корисници преку кои се 
трансферираат средства за капитални дотации и општините корисници на средствата, 
како и во работата на Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање 
на општините која исто така има надлежност за следење на реализацијата на 
дотациите.  Во оваа област утврдивме: 

- за дел од средствата доделени по одлуки на Владата не се склучуваат договори 
со корисниците на средствата; 

- долг рок од објавување на јавните повици до склучување на договори; 
- авансни исплати, раскинување на договори и нереализирани средства поради 

задоцнета изведба на работите или не започнување со истите; 
- средствата за капитални дотации не секогаш се трансферираат на посебна 

наменска сметка; 
- мониторинг над реализацијата на капиталите инвестиции вршат буџетските 

корисници преку кои се трансферираат средствата,  но не се врши следење на 
реализација на капиталните дотации и од страна на Комисијата за следење на 
развојот на системот за финансирање на општините. 
 

Во областа Известување за реализација на капиталните трансфери  и ефектите од 
истите ревизијата ја насочивме кон увид и анализа на извештаите за реализирани 
трансфери за капитални инвестиции до ЕЛС и при тоа утврдивме, дека: 

- дел од буџетските корисници и дел од општините не доставуваат извештаи за 
реализација на дадените/добиените средствата за капитални инвестиции до 
ресорните министерства носители на програмите и до Владата на РСМ;  

- не е извршена евалуација на ефектите од реализираните капитални 
инвестиции.  

За надминување на погоре наведените состојби, до надлежните институции дадовме 
препораки кои се темелат на резултатите од извршената ревизија и се во функција на 
подобрување и унапредување на ефективноста на целокупниот процес на управување 
со капиталните трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ. Укажуваме дека потребно е 
надлежните институции да преземат активности за: 
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 донесување методологија за распределба на капиталните дотации, во која јасно 
и прецизно ќе се дефинираат единствени критериуми и начин на одлучување и 
доделување на средства од Буџетот на РСМ за капитални инвестиции до ЕЛС;  

 навремено донесување на стратешки и плански документи со утврдени јасни и 
мерливи критериуми за остварување на стратешки и програмски цели и 
мерливи индикатори за следење и оценка на ефектот од реализацијата на 
капиталните инвестиции; 

 склучување на договор помеѓу давателот и корисникот на буџетските средства 
за капитални дотации; 

 буџетските циркулари кои се доставуваат до ЕЛС да содржат податоци за 
одлуките на Владата за капиталните дотации за општините утврдени со закон 
како и проценки за овие дотации за наредните две години;  

 разграничување на програмските средства во својот раздел според намената на 
соодветни ставки; 

 трансферирање на средства за капитални инвестиции на посебна наменска 
сметка на општината; 

 Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините 
да ја следи реализацијата на дотациите и 

  навремено и целосно известување за реализираните капитални трансфери кон 
ЕЛС.  
 

На Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, добиени се забелешки од 
одговорните лица на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој, Министерство за финансии и Министерство за животна средина и 
просторно планирање. Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен 
ревизор и констатирано е дека истите не содржат дополнителни информации кои би 
имале влијание врз утврдените состојби, туку претставуваат известување за 
причините за утврдените состојби  кои ревизијата ги имаше предвид при вршењето на 
ревизијата и известување за активностите кои субјектите ќе ги преземат по дадените 
препораки. 
Забелешките на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор и одговорот на 
забелешките, се прилог на овој Конечен извештај.  
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I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ  
 

1. Вовед 
 

Буџетот на Република Северна Македонија е акт со кој се планираат годишните 
приходи и другите приливи и одобрените средства и во себе ги вклучува централниот 
буџет и буџетите на фондовите. Буџетите ги содржат одобрените средства по буџетски 
корисници и утврдени намени кои се однесуваат на финансирање на тековните, 
капиталните и другите расходи на буџетските корисници и нивните единки корисници 
за извршување на активностите претставени преку програми и потпрограми. 
Дотациите претставуваат трансфери од Буџетот на РСМ до буџетите на единиците на 
локална самоуправа (ЕЛС).  
Планирањето на капиталните дотации до ЕЛС се врши во програми и потпрограми 
утврдени од Владата на РСМ, за финансирање на инвестициони проекти.  
Општина е единица на локална самоуправа, како заедница на жителите на одредено 
подрачје, утврдено со закон, која преку своите органи и преку администрацијата и 
организираните јавни служби, овозможува вршење на надлежностите пропишани со 
закон.  
Согласно Законот за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија, во Републиката се основаат 80 општини како единици на 
локалната самоуправа и градот Скопје како посебна општина.  
Секоја општина има име и седиште на општината кое се наоѓа во едно од населените 
места кои се во нејзин состав. 
Општините се првостепена административна поделба на РСМ, кои за статистички, 
економски и административни цели се групирани во осум плански региони, усвоени 
од страна на Собранието на РСМ на 29 септември 2009 година.  

 
Скопскиот регион е со површина од 
1.812 км2 или 7,3% од вкупната 
површина на РСМ. Скопскиот регион 
го сочинуваат седумнаесет општини: 
Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче 
Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, 
Чаир, Центар, Шуто Оризари, Сопиште, 
Студеничани, Зелениково, Петровец, 
Арачиново, Илинден и Чучер-Сандево. 
 

Источниот регион е со површина од 
3.537 км2 или 14,2 % од територијата на 

РСМ. Источниот регион го сочинуваат единаесет општини: Штип, Карбинци, Зрновци, 
Чешиново-Облешево, Пробиштип, Кочани, Македонска Каменица,  Делчево, Пехчево, 
Виница и Берово. 
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Југоисточниот регион  е со површина од 2.739 км2 или 11% од територијата на 
Македонија. Југоисточниот регион го сочинуваат десет општини: Гевгелија, Богданци, 
Валандово, Дојран, Ново Село, Босилово, Василево, Конче, Радовиш и Струмица. 
Североисточниот регион  е со површина од 2.310 км2 или 9,3% од вкупната површина 
на РСМ. Североисточниот регион го сочинуваат следните шест општини: Липково, 
Куманово, Старо Нагоричане, Ранковце, Кратово и Крива Паланка. 
Пелагонискиот регион  е со површина од 4.717 км2 или 18,9% од територијата на РСМ. 
Пелагонискиот регион го сочинуваат следните девет општини: Ресен, Битола, Новаци, 
Могила, Демир Хисар, Кривогаштани, Прилеп, Долнени и Крушево. 
Вардарскиот регион  е со површина од 4.042 км2 или 16,2% од територијата на РСМ. 
Вардарскиот регион го сочинуваат следните девет општини: Свети Николе, Велес, 
Лозово, Чашка, Градско, Росоман, Неготино, Демир Капија и Кавадарци. 
Југозападниот регион  е со површина од 3.340 км2 или 13,4% од територијата на РСМ. 
Југозападниот регион го сочинуваат следните тринаесет општини: Охрид, Дебарца, 
Струга, Вевчани, Другово, Центар Жупа, Кичево, Осломеј, Зајас, Македонски Брод, 
Вранештица, Дебар и Пласница. 
Полошкиот регион е со површина од 2.416 км2 или 9,7% од територијата на РСМ. 
Полошкиот регион го сочинуваат следните девет општини: Маврово и Ростуша, 
Гостивар, Брвеница, Врапчиште, Желино, Боговиње, Тетово, Теарце и Јегуновце.  
 

Од вкупните општини во Републиката, 37 се категоризирани како рурални односно со 
седиште во село, а 44 општини се карактеризирани како урбани или градски општини 
со седиште во град. Според пописот на население во 2002 година во РСМ има 2.022.547 
жители од кои 352.072 жители или 17% од населението живеат во руралните, а 1.670.475 
лица или 83%  од населението живеат во урбаните градски општини.  
Покрај разликите во населеноста помеѓу градските и руралните општини има разлика 
и во населеност и по планските региони. Најголема концентрација на население има во 
Скопскиот плански регион, а најмала во Вардарскиот регион.  
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Скопскиот регион е најнаселен но и најразвиен што може да се види од следната табела 
содржана во Одлука за класификација на планските региони според степенот на 
развиеноста за периодот од 2018 година до 2023 година1. 
 

Класификација на планските региони според степенот на развиеност 
 

Плански регион Развоен индекс Економско социјален индекс Демографски индекс
Скопски 151,1 147,7 153,5
Југоисточен 97,1 129,5 72,4
Источен 96,1 136,4 65,5
Пелагониски 91,2 109,1 79,6
Вардарски 73,5 70,5 75,9
Југозападен 81,4 97,7 69
Полошки 82,4 50 106,9
Североисточен 62,7 27,3 89,7  

 

Во 2004 година во РСМ започна процес на децентрализација односно пренесување на 
надлежностите од централната власт кон општините, со цел да се стимулира нивната 
работа, да се поттикне регионалниот развој и да се намалат расходите на централната 
власт, со пренесување на  дел од надлежностите на општинско ниво. Но, покрај тоа што 
сите општини2 во РСМ уште од 2012 година се влезени во втората фаза на 
децентрализација, „сеуште сме една од фискално најцентрализираните држави во 
Европа, од причина што најголем дел од општините немаат доволно финансиски 
средства за успешно да ги извршуваат законските надлежности и да обезбедат 
квалитетни услуги за граѓаните“3. 
 

Планирани и реализирани приходи на сметките на општините на основен буџет4 
 во 000 денари 

Година  
Општини со седиште во град Општини со седиште во село 

планирани  реализирани  
Процент на 
реализација планирани  реализирани  

Процент на 
реализација 

1 5 6 7 8 9 10 
2017 21.234.165 11.101.919 52 4.103.919 1.695.930 41 
2018 18.720.377 11.405.217 61 3.705.007 1.872.994 51 
2019 19.246.899 15.578.263 81 3.742.091 2.257.663 60 

 

Анализата на податоците во табелата на планираните и реализираните приходи на 
сметките на основниот буџет (630) во периодот предмет на ревизија, јасно укажува на: 

                                                 
1 („Службен весник на РМ“, бр. 234 од 20.12.2018 година) 
2 Општина Пласница не е влезена во втората фаза на фискална децентрализација 
3 Програма  на Владата за период 2017-2020 
4 Податоците се од анализа на  добиени податоци од трезорската канцеларија во Министерството за 
финансии 
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- поголем износ на планирање/буџетирање на средства во однос на степенот на 
нивната реализација; 

- тренд на пораст во реализација на планираните  средства; 
- вкупните приходи кои ги остваруваат општините со седиште во село или т.н. 

рурални општини се  6 односно 7 пати помали во однос на  вкупните остварени 
приходи на општините со седиште во град или т.н. градски општини.  
 

Со цел да им се помогне на општините во остварување на своите законски 
надлежности, Владата на РСМ во програмските активности, преку буџетските 
корисници/ носители на програмите предвидува мерки и активности  кои опфаќаат и 
Капиталните трансфери од Буџетот кон ЕЛС со кои треба да овозможи рамномерен 
развој на целата територија на Републиката, развој и инвестирање во руралните места, 
се со цел да се намалат диспропорциите во развиеноста на одделни општини, да се 
подобри квалитетот на животот на населението на целата територија и да се намали 
миграцијата на населението од руралните во градските средини. 
 

2. Законска регулатива и стратешки документи 
 

Со Закон за локалната самоуправа 5 општината е уредена како заедница на жителите 
на одредено подрачје, утврдено со закон, која преку своите органи и преку 
администрацијата и организираните јавни служби, овозможува вршење на 
надлежностите пропишани со закон во делот на: 

- урбанистичко (урбано и рурално) планирање,  
- заштита на животната средина и природата,  
- локален економски развој,  
- комунални дејности,  
- култура,  
- спорт и рекреација,  
- социјална заштита и заштита на децата,  
- образование,  
- здравствената заштита,  
- противпожарна заштита и други работи определени со закон. 
 

Со Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа 6 се уредува 
начинот на нивно финансирање за извршување на надлежностите утврдени со закон. 
 Извори на финансирање на општината се:  

- сопствени извори на приходи кои опфаќаат приходи од наплата на локални 
даноци,  локални такси, локални надоместоци и парични казни утврдени со 
закон, приходи од сопственост, од донации, од самопридонес и други приходи; 

                                                 
5 („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) 
6 („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18, „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19 и Уредба со законска сила за примена на ЗФЕЛС за 
време на вонредна состојба бр.82/2020) 
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- дотации на средства од Буџетот на РСМ и од буџетите на фондовите кои 
опфаќаат трансфер на средства до општините по основ на приходи од данок на 
додадена вредност, наменска дотација, капитална дотација, блок дотација и 
дотација за делегирана надлежност и 

- задолжувањето во земјата и странство.  
 

Во Законот е утврдено дека: 
- дотација е трансфер од Буџетот на РСМ и буџетите на фондовите до буџетот на 

општината. Средствата кои се трансферираат до ЕЛС од буџетот на РСМ за 
финансирање на капиталните инвестиции се дефинирани како капитални 
дотации. 

- дотациите од Буџетот на РСМ и од буџетите на фондовите до ЕЛС се 
трансферираат согласно со прописите за трезорско работење; 

- надлежни институции за трансфер на средствата  до единиците на локална 
самоуправа за капитални инвестиции се ресорните министерства, агенции и 
бироа т.е. корисниците на буџетот  преку кои се реализираат владините 
програми и развојните потпрограми и при распределбата на капиталните 
дотации, треба приоритет да даваат на проектите со целосно обезбедени 
финансиски средства; 

- давателот на средствата  за капитални инвестиции е должен да го следи 
нивното користење.  При констатирање на неправилности во користењето на 
дотацијата, должни се да ја запрат исплатата на средствата и за тоа да го известат 
Министерството за финансии. Кај општините кај кои ќе се констатира 
ненаменско трошење на средствата, може да се стопира финансирањето на 
капитални инвестиции. 

 

Во Упатство за начинот на трезорското работење 7 утврдена е класификацијата на 
сметките на буџетските корисници во рамки на Трезорската сметка меѓу кои за 
општините  предвидени се сметки за дотации и тоа:  

- 930 - сметки на приходи на буџет на дотации;  
- 937 и 903 - сметки на расходи на буџет на дотации и 
- 697 и 789 - наменски сметки. 
 

Со Законот за буџетите 8 се уредува постапката за изготвување, донесување, 
извршување на Буџетот на РСМ и буџетите на единиците на локалната самоуправа и 
на градот Скопје и известување за извршување на истите. 
Закон за извршување на буџетот  се носи секоја година и со него  поодделно се 
утврдува начинот на извршување на годишниот Буџет на РСМ. Во Законите е утврден 

                                                 
7 („Службен весник на Република Македонија“ бр.219/18) 
8(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2005; 4/2008; 103/2008; 156/2009; 95/2010; 180/2011; 
171/2012; 192/2015; 167/2016 и Уредба со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на 
вонредна состојба 79/2020) 
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рокот во кој буџетските корисници се обврзани да изготват Програми за користење на 
средства од Буџетот и истите да ги достават до Владата на РСМ и рокот во кој Владата 
треба да ги донесе истите. 
 

Со Законот за Владата на Република Македонија 9 се уредува организацијата, начинот 
на работа и надлежноста на Владата на РСМ.  
 

Со Законот за рамномерен регионален развој 10 се уредуваат целите, начелата и 
носителите на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој, 
планирањето на регионалниот развој, финансирањето и распределбата на средства за 
поттикнување на рамномерниот регионален развој, следењето и оценувањето на 
спроведувањето на планските документи и проекти и други прашања поврзани со 
регионалниот развој. 
 

Во Законот за животната средина 11 се уредуваат правата и должностите на 
републиката, на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, како и 
правата и должностите на правните и на физичките лица, во обезбедувањето услови 
за заштита и за унапредување на животната средина, заради остварување на правото 
на граѓаните на здрава животна средина. 
 

Со Законот за водите12 се уредуваат прашањата коишто се однесуваат на 
површинските води, вклучувајќи ги и постојаните водотеци или водотеците во кои што 
повремено тече вода, езерата, акумулациите и изворите, подземните води, 
крајбрежното земјиште и водните живеалишта и нивното управување вклучувајќи ги 
и распределбата на водите, заштитата и зачувувањето на водите, како и заштитата од 
штетното дејство на водите; водостопанските објекти и услуги; организационата 
поставеност и финансирањето на управувањето со водите, како и условите, начинот и 
постапките под кои можат да се користат или испуштаат водите. 
 

Со Законот за земјоделство и рурален развој 13 се уредуваат планирањето на развојот 
на земјоделството и руралниот развој, целите на националната земјоделска политика, 

                                                 
9 („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08,  10/10, 51/11,  
15/13, 134/14, 196/15, 142/16 и Одлуката на Уставниот суд У.бр.131/2000 објавена во Службен весник на 
Република Македонија бр.26/01  
10 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18 и Уредба со законска 
сила за примена на Законот за рамномерен регионален развој за време на вонредна состојба бр.140/20 и 
Службен весник на Република Северна Македонија бр.24/2021) 
11 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05; 81/05; 79/06; 101/06; 109/06; 24/07; 159/08; 83/09; 
161/09; 1/10; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 187/13; 42/14; 44/15; 129/15; 192/15; 39/16; 28/18; 65/18; 99/18) 
12 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08; 6/09; 161/09; 83/10; 51/11; 44/12; 23/13; 163/13; 
180/14; 146/15; 52/16) 
13 („Службен весник на Република Mакедонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 
83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.152/19, 244/19 и 275/19)  
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планирање, следење и процена на националната земјоделска политика, партнерство 
со социјални и економски партнери од областа на земјоделството, мерките за 
уредување и поддршка на земјоделски пазари, директни плаќања и рурален развој, 
државната помош во земјоделството и руралниот развој, формите на организирање и 
здружување во земјоделството и контролата на спроведување на мерките и надзорот 
над спроведувањето. 
 

Со Законот за културата 14 се утврдуваат основите на културата како темелна 
вредност на РСМ, облиците на остварување на културата, начинот и условите на 
нејзиното финансирање и други прашања од интерес за културата. 
 

Со Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2009-2019  година15 
долгорочно се утврдува регионалниот развој во Републиката. Нејзините главни цели 
се РСМ да развие конкурентни плански региони што се одликуваат со динамичен и 
одржлив развој и поголема демографска, економска, социјална и просторна кохезија 
меѓу и во рамките на планските региони. Во Стратегијата се утврдени приоритети во 
регионалниот развој, со цел поттикнување на економски раст, развивање на современа 
и модерна инфраструктура, оптимално користење и валоризација на природните 
ресурси, енергетските потенцијали, заштита на животната средина, градење на 
функционално-просторни структури за подобро интегрирање на урбаните со 
руралните средини, зголемување и порамномерна дисперзија на инвестициите и 
вработеноста, поддршка на подрачјата со специфични развојни потреби како и за 
подигнување на капацитетите за планирање и реализација на развојот во планските 
региони.  
 
Национална стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014-
2020 година16 претставува основен стратешки документ за остварување на целите и 
содржи анализа на состојбите во областа на земјоделството, преработка на 
земјоделски производи и руралните средини, среднорочните насоки за развој и 
активностите за нивна реализација, очекуваните ефекти и потребните финансиски 
средства за спроведување на националната земјоделска политика. 
 

Со Национална стратегија за води 2012-2042  година17 се определува долгорочната 
политика со која се обезбедува: одржлив развој на водите преку задоволување на 
потребите на сите корисници со квалитетна вода во доволни количества; рационално 
и економично користење на водите; заштита на водите од загадување и контрола на 

                                                 
14 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.196/2007 од 16.1.2008 год., 
објавена во Службен весник на Република Македонија бр. 15/08) 
15 Службен весник на Република Македонија бр.119/2009 
16 „Службен Весник на Република Македонија “ број 197/2014 
17 „Службен Весник на Република Македонија“ број 122/2012 
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загадувањето; заштита и подобрување на крајбрежното земјиште и водните 
живеалишта и заштита и ублажување на последиците од штетното дејство на водите и 
недостигот од вода.  
 

Во Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 година  се дефинирани 
основните стратешки цели, кои се однесуваат на: подобрување на условите и 
можностите за вработување и намалување на невработеноста на ромската заедница, а 
преку тоа и нејзина интеграција во општествените текови во РСМ; подигнување на  
нивото на образование на ромската заедница; намалување на јазот во квалитетот на 
домување помеѓу ромската и не ромските заедници во РСМ; континуирано 
подобрување на здравствениот статус на ромската заедница во РСМ и развој и 
промоција на ромската култура, јазик и традиција.  
 

Национална стратегија за развој на културата во Република Македонија во 
периодот 2018-2022 година 18 е основен стратешки документ за остварување на 
националниот интерес во културата со која се утврдени среднорочни цели и 
приоритети за развој на културата и организациските, финансиските и 
административните мерки за нивно остварување. 
 

Ревизијата опфати и други законски и подзаконски акти, кои во текот на вршење на 
ревизијата се покажаа како значајни. 
 

3. Буџетски алокации / Финансиски средства наменети за темата, предмет на 
ревизија 

 

Капиталните проекти во државата се финансираат преку: 
- владини програми и потпрограми  кои ги рефлектираат активностите на 
Владата на РСМ и се планираат и реализираат преку разделите на буџетските 
корисници на централната власт одделно и 
- развојни потпрограми  кои ја преставуваат развојната компонента на Буџетот 
на РСМ.  

Средствата за финансирање на владините програми и развојни потпрограми се 
обезбедени од основниот буџет, сметката на донации, заеми и од самофинансирачки 
активности. 
 

Развојните потпрограми, според програмската класификација се поделени во две 
групи:  

- развојни потпрограми кои се составен дел на владините програми (означени со 
број и буква) и  
- развојни потпрограми кои се составен дел на буџетските програми (означени со 
број). 

                                                 
18 „Службен весник на Република Македонија“ број 81/2018 



Конечен извештај од Ревизија на успешност –                                                                        
„Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ“ 

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 13 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________ 
4. _______________________                                                      
 
  

Трансферот на средства за капитални инвестиции до ЕЛС од буџетот на РСМ во 
периодот 2017-2019 година, се  реализира врз основа на владини програми и развојни 
потпрограми, чии носители покрај Владата се и други буџетски корисници и тоа: 
 

во 000 денари 
Носител на 
програма/ 
потпрограма 

Програма 
/потпрограма 

Назив на 
програма/потпрограма 

2017 2018 2019 

Влада на РСМ 

10 Администрација     80.897 

С2 
Чистење на депонија во 
Тетово  11.983 140.400   

С4 
Програма за намалување на 
аерозагадувањето     642.847 

Д9 
Финансиска поддршка на 
инвестициите   20.000   

МО 5Б 
Изградба и реконструкција 
на објекти и инфраструктура     34.000 

МФ 2А 
Проект за подобрување на 
општински услуги 97.256 75.367 63.415 

МЖСПП 

21 
Инвестиции во животна 
средина 21.831 37.272 47.300 

60 Заштита на води 0 51.710 11.359 

С1 
Унапредување на животната 
средина 39.042 41.468 38.364 

МТВ 

11 

Поддршка и имплементација 
на декада на Роми и 
стратегија за Роми 8.000 19.994 27.000 

20 Сообраќај и комуникации 10.828 7.000 16.800 

30 Урбанизам и градежништво     3.000 

31 Санација на свлечишта     12.000 

3Л 

Изградба на систем за 
водоснабдување Сопиште и 
инфраструктурни објекти 12.000 43.702 10.000 

МК 84 
Одржување на објекти и 
опрема во област на култура     69.428 

БРР ОА 
Рамномерен регионален 
развој 42.605 30.242 51.268 

МЛС 4А Плоштад Скендер бег 210.000 129.897   

МЛС 
OA 

Рамномерен регионален 
развој 1.000 42.597 60.496 

АФПЗРР  2А 
Финансиска поддршка на 
руралниот развој  581.055 104.024 90.676 

Вкупно:   1.035.600 743.673 1.258.850 
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II.ЦЕЛИ, ОПФАТ И МЕТОДОЛОГИЈА НА РЕВИЗИЈА 
 
1. Цели на ревизијата 
 
1.1. Ревизијата е спроведена со цел да се даде оценка на ефективноста во управувањето 

со капиталните трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ, преку утврдување на 
состојбите и проблемите со кои се соочуваат инволвираните институции и со давање 
на определени сугестии, предлози, препораки за нивно надминување за да се 
обезбеди подобрување на целокупните состојби во областа предмет на ревизија и 
придонес за поголема ефективност во управувањето со капиталните трансфери кон 
ЕЛС.  

 
1.2. Ревизијата на успешност на тема: „Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот на 

РСМ“ е извршена согласно Годишната програма за работа на Државниот завод за 
ревизија за 2020 година, со цел да дадеме одговор на прашањето „Дали е 
воспоставен ефективен систем на управување со капиталните трансфери кон 
ЕЛС од Буџетот на РСМ“ . 

 
1.3. Со ревизијата на успешност опфатени се следните области:  

- Нормативни услови за управување со капиталните трансфери 
- Планирање на капиталните трансфери 
- Реализирање и мониторинг на реализацијата на капиталните трансфери 
- Известување за реализација на капиталните трансфери и ефектите од истите. 

 
2. Опфат на ревизија   
 
2.1. Со ревизијата на успешност беа опфатени следните субјекти:  

- Владата на РСМ,  
- Министерството за локална самоуправа,  
- Министерство за животна средина и просторно планирање, 
- Министерство за транспорт и врски, 
- Министерство за финансии, 
- Министерство за култура, 
- Министерство за одбрана, 
- Биро за регионален развој, 
- Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој, 

- Единици на локална самоуправа.19 
 

                                                 
19 Аеродром, Богданци, Боговиње, Валандово, Велес, Вевчани, Виница, Гази Баба, Карпош, Крива Паланка, 
Кривогаштани, Карбинци, Сопиште, Липково, Македонски брод, Македонска Каменица, Неготино, 
Пласница, Ресен, Свети Николе, Струмица, Чашка, Штип 
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2.2. Со ревизијата на успешност го опфативме периодот од 2017 до 2019 година, како 
и одредени области, прашања и настани пред 2017 година и последователно до 
денот на известување од извршената ревизија.  

 
2.3. При спроведување на ревизијата на успешност во одредени сегменти имавме 

ограничување на обемот и начинот на вршење на ревизорските постапки, поради 
состојбата предизвикана од светската пандемија со COVID -19. 

 
3. Методологија   
 
3.1. Ревизијата на успешност е извршена во согласност со стандардите за државна 

ревизија на Меѓународната организација на ВРИ (ИНТОСАИ) кои се пропишани за 
примена во РСМ при вршењето на државната ревизија. 

 
3.2. Ревизијата на успешност е независно испитување на ефективноста на владините 

активности, програми или организации, со оправдана почит кон економијата и 
целта која води кон подобрувања.  

 
3.3. Оваа ревизија на успешност преставува објективна и систематска проверка на 

докази со цел обезбедување на независна проценка на ефективноста во 
управувањето со капиталните трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ.  

 

3.4. Заклучоците од оваа ревизија на успешност се насочени кон унапредување на 
ефективноста во управувањето со капиталните трансфери кон ЕЛС од Буџетот на 
РСМ во носење на одлуки од страна на надлежните органи кои имаат одговорност 
за преземање односно иницирање на корективни/идни дејствија содржани во 
препораките, произлезени од оваа ревизија на успешност. 

 
3.5. Кај оваа ревизија на успешност го следевме комбинираниот пристап на ревизија, и 

тоа: 
- пристап ориентиран кон системите насочен кон проверка на утврдениот начин 

на функционирање на системот на управување со капитални трансфери;  
- пристап ориентиран кон резултати насочен кон анализа на реализацијата на 

програмите со кои се дефинирани мерки и активности за поттикнување на 
економскиот, социјалниот и културниот развој на ЕЛС преку капитални 
трансфери и 

- пристап ориентиран кон проблеми со цел да се утврдат причините за одредени 
проблеми кои се јавуваат во начинот на управување со капиталните трансфери 
до ЕЛС. 

 
3.6. Со цел добивање на релевантни и доволни ревизорски докази кои водат кон 

ревизорските наоди, заклучоци и препораки ги користевме следните техники на 
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ревизија на успешност: испитување на  документација/досиеа, интервјуа, и 
прашалници до надлежните институции, анализа на  податоци,  и компаративни 
анализи  кои имаат за цел да ги откријат причините за евентуалните разлики меѓу 
поставените критериуми и реалната состојба, за да дадеме објективен одговор на 
поставената ревизорска цел. 

 
3.7. Ревизијата на успешност е извршена во периодот од 03.03.2020 до 15.10.2020 година. 

Периодот кој беше опфатен со ревизијата на успешност е 2017-2019 година, како и 
одредени области, прашања и настани пред 2017 година и последователно до денот 
на известување од извршената ревизија, од тим на Државниот завод за ревизија.  
 

3.8. Резултатите од спроведената ревизија на успешност беа презентирани на завршен 
состанок на ден 27.01.2021 година.  
 
На Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор бр.10-439/1 од 15.03.2021 
година за извршената ревизија на успешност на тема „Капитални трансфери кон 
ЕЛС од Буџетот на РСМ“, добиени се забелешки од одговорното  лице на: 

- Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
број 32-880/2 од 05.04.2021 година, заведени во Државниот завод за ревизија 
под број 10-439/10 од 14.04.2021 година; 

- Министерство за финансии број 08-2083/2 и 08-1898/2 од 12.04.2021 година, 
заведени во Државниот завод за ревизија под број 10-439/11 од 19.04.2021 
година и 

- Министерство за животна средина и просторно планирање број 22-1686/2 од 
20.04.2021 година, заведени во Државниот завод за ревизија под број 10-
439/12 од 27.04.2021 година.  

 

Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е дека истите не содржат дополнителни информации кои би имале 
влијание врз утврдените состојби, туку претставуваат известување за причините 
за утврдените состојби  кои ревизијата ги имаше предвид при вршењето на 
ревизијата и известување за активностите кои субјектите ќе ги преземат по 
дадените препораки. 
Забелешките на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор и одговорот на 
забелешките, се прилог на овој Конечен извештај. 
 

3.9. Прелиминарните истражувања беа насочени кон повеќе области заради 
стекнување релевантни информации за начинот на управување со капиталните 
трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ преку проучување на законската и 
подзаконската регулатива од областа, стратешките и програмските  документи во 
кои се предвидени мерки за капитални инвестиции преку трансфери до ЕЛС, 
планирањето, одобрувањето, спроведувањето и следењето на капиталните 
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проекти во ЕЛС кои се финансирани со средства од буџетот на РСМ како и начинот 
на информирање за ефектите од реализацијата на проектите.  
Од заклучоците кои произлегоа од прелиминарните истражувања, оценивме за 
потребно да  ја спроведеме ревизијата на успешност со цел преку дадените 
препораки произлезени од оваа ревизија да обезбедиме додадена вредност во 
насока на подобра ефективност во управувањето со капиталните трансфери кон 
ЕЛС од Буџетот на РСМ.   
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III. РЕВИЗОРСКИ НАОДИ 
  
1. Нормативни услови за управување со капиталните трансфери/дотации 
 

1.1.  Законска регулатива во РСМ во однос на  пропишување на единствен начин 
на управување со капиталните дотации до ЕЛС 

 
1.1.1. Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа го уредува 
финансирањето на ЕЛС. Во него е уредено правото на користење на ЕЛС на средства од 
буџетот на РСМ, начинот на трансферирање на средствата, институциите кои можат да 
доделуваат средства и надлежноста на истите за следење на користењето на средствата.   
Со член 45 став 2 од наведениот закон е уредено дека „Владата на Република Македонија 
на предлог на надлежните министерства најдоцна два месеца пред отпочнувањето на 
примената на Законот, ќе донесе Уредба за методологија за распределба на 
капиталните и наменските дотации“.  
Владата носи Уредба за методологија за распределба на приходите од данок на 
додадена вредност по општини и Уредба за методологија за утврдување на критериуми 
за распределба на блок дотации, но не и Уредба за методологија за распределба на 
капиталните дотации, за што имала обврска уште во 2004 година.  
Во отсуство на пропишана методологија за утврдување на критериуми за распределба 
на капитални дотации, за начинот на управување со капиталните дотации, секој 
буџетски корисник согласно утврдените надлежности, уредени во поединечните закони 
во зависност од начинот на реализација на годишната програма, самостојно одлучува за 
начинот на аплицирање, евиденцијата и евалуацијата на поднесените барања, 
критериумите за распределба на капиталните дотации како и за начинот на 
реализацијата, мониторингот и известувањето за истите.  
Различниот начин на постапување на буџетските корисници е резултат на не 
донесената Уредба за методологија за распределба на капиталните дотации и 
мултидисциплинарната законска и подзаконска рамка со што се оневозможува 
интегрирано управување со капиталните дотации, се отежнува нивното следење и 
можноста за јасна и целосна слика за состојбата со истите.  
 
Поради ефектите од постојниот начин на управување со капиталните трансфери од 
буџетот кон ЕЛС, Владата на РСМ во Програмата за работа на Владата за 2017-2020 
година во една од целите утврдила да се обезбеди транспарентен, правичен и 
објективен начин за распределба на дотациите преку нивно интегрирање во еден 
систем, со неколку подсистеми. Во насока на остварување на програмската цел, 
Владата на РСМ преку Генералниот секретаријат во втората половина на 2018 година 
спровела јавна набавка и во ноември 2019 година склучила договор за набавка на 
„Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторинг и евалуација 
на политиката за рамномерен регионален развој“. Овој систем треба да обезбеди 
транспарентни и структурирани информации за најмалку 23 релевантни програми во 
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рамките на буџетот на РСМ, кои се реализираат преку ресорните министерства и при 
тоа да овозможи координација на планирањето, реализацијата, следењето и 
евалуацијата на активностите за проекти финансирани со буџетски средства преку 
ресорните министерства со електронско работење и комуникација. 
Инсталацијата, имплементација и конфигурацијата на софтверското решение за 
системот, носителот на набавката го извршил на локација за хостирање, обезбедена од 
страна на договорниот орган, на ден 30.12.2019 година. За практична имплементација 
на системот изготвени се соодветни упатства за корисниците и упатства за 
администраторите и реализирани се обуки за претставници на различните 
институции кои ќе бидат инволвирани во работа со системот.  
Системот е ставен во продукција и очекувањата се до крајот на 2020 година да бидат 
обезбедени сите историски податоци почнувајќи од 2010 година, а понатаму односно 
од 2021 година институциите да започнат самостојно да внесуваат податоци. 
Воведувањето на системот треба да обезбеди интегрирани податоци за проектите за 
капитални инвестиции во ЕЛС, финансирани со буџетски средства, преку 
координација на планирањето, реализацијата, следењето и евалуацијата на истите. 

 
1.2. Стратешки и плански документи - основа за донесување на годишни 

програми 
 
1.2.1. Во извештајот на ММФ за Проценката на менаџирањето со јавните инвестиции е 
нотирано следното:...„Северна Македонија има добро развиен процес на стратешко 
планирање за буџетските корисници, координиран од Генералниот секретаријат на 
Владата на РСМ и тесно поврзан со процесот на подготовка на буџетот. Сепак, ова е 
стратешко планирање на високо ниво и не се однесува конкретно на инфраструктурни 
проекти. Четиригодишната програма на Владата, која е почетна точка за процесот на 
стратешко планирање, вклучува дел за инфраструктурата во кој се наведени проекти, 
но ова е поблиску до политичка аспирација отколку кохерентна национална 
стратегија“.... 
Мерките за доделување на средства за капитални инвестиции во ЕЛС, со цел нивен 
развој во периодот предмет на ревизија, се утврдени во одделни програми кои 
произлегуваат во одделни секторски стратешки и плански документи. 
Со увид во секторските стратегии и плански документи донесени од Владата на РСМ, 
кои се основа за изготвување на повеќегодишни акциони/оперативни планови и 
годишните програми или одлуки во кои се уредува износот и начинот за доделување 
на средства за капитални инвестиции во ЕЛС, утврдивме дека истите покриваат 
различни временски период не се изготвуваат во иста системска рамка,  не секогаш 
содржат јасно дефинирани цели и мерки за нивно остварување, јасни и мерливи 
индикатори, износи и извори на средства потребни за спроведување на конкретни 
мерки, а дел од нив не се донесени. 
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Утврдената состојба има влијание врз донесувањето на одлуки и годишни програми за 
реализација на мерки за капитални инвестиции во ЕЛС, координација во активностите 
и можноста за оценка на ефектите од истите. 
Имено, во периодот предмет на ревизија, средствата за капитални дотации до ЕЛС се 
одобруваат врз основа на одлуки и годишни програми за работа кои произлегуваат од:  

- Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2009-2019 година; 
- Национална стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014-

2020 година; 
- Национална стратегија за води 2012-2042; 
- Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 и 
- Национална стратегија за развој на културата во Република Македонија во 

периодот 2018-2022 година. 
 

Со увид во одделните стратешки и плански документи констатиравме: 
 
1.2.1.1. Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2009-2019 

година 
 

Собранието на РСМ на предлог на Владата донесува Стратегија за регионален развој, 
за период од десет години во која се утврдуваат целите и приоритетите во 
регионалниот развој во Републиката. Стратегијата за наредниот плански период се 
донесува најдоцна 12 месеци пред истекот на тековниот плански период.  
За спроведување на Стратегијата, Владата донесува тригодишен акционен план. 
Акциониот план за наредниот плански период се донесува најдоцна шест месеци пред 
истекот на тековниот плански период. 
Во периодот предмет на ревизија за планските документи за регионален развој 
констатиравме дека: 

- Собранието на РСМ има донесено Стратегијата за регионален развој на Република 
Македонија 2009 -2019 година со која долгорочно се утврдува регионалниот развој 
во Републиката. Нејзините главни цели се РСМ да развие конкурентни плански 
региони што се одликуваат со динамичен и одржлив развој и поголема 
демографска, економска, социјална и просторна кохезија меѓу и во рамките на 
планските региони. Во Стратегијата се утврдени приоритети во регионалниот 
развој, со цел поттикнување на економски раст, развивање на современа и модерна 
инфраструктура, оптимално користење и валоризација на природните ресурси, 
енергетските потенцијали, заштита на животната средина, градење на 
функционално-просторни структури за подобро интегрирање на урбаните со 
руралните средини, зголемување и порамномерна дисперзија на инвестициите и 
вработеноста, поддршка на подрачјата со специфични развојни потреби како и за 
подигнување на капацитетите за планирање и реализација на развојот во 
планските региони.  
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Во прилог на Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2009 -
2019 година изработена е Листа на индикатори за следење на стратешките цели и 
приоритети, но истите се утврдени наративно, групирани по приоритети. Имено, 
индикаторите не се дефинирани јасно, со вредносни и квантитативни показатели, 
поради што не може да се врши нивно оценување/споредување, како и утврдување 
на тенденциите и трендовите на развој.  

- Донесен е акционен план за периодот 2016-2018 година, но не и за периодот 2019-
2021 од причина што не е донесена Стратегија за регионален развој за период 2020–
2030 година.  
 

По извршено завршно оценување на Стратегијата за регионален развој 2009 – 2019  
година од страна на домашни и меѓународни експерти преку проект на Европски 
центар за мир и развој, изготвен е извештај во мај 2020 година, во кои дадени се 
заклучоци и препораки, кои треба да бидат основа при изработка на стратегијата за 
следниот десетгодишен период 2020- 2030. 
Ненавременото донесување на стратешкиот документ, оневозможува навремено 
утврдување на стратешки мерки, политики и активности за остварување на 
рамномерен регионален развој во РСМ, како и креирање на мерки и инструменти за 
поттикнување на развој на планските региони, подрачјата со специфични развојни 
потреби и селата и финансирање на институциите и механизмите за имплементација 
на мерките. 
 
1.2.1.2. Национална стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 

2014-2020 година 
 

Целите на националната земјоделска политика утврдени со Законот за земјоделството 
и руралниот развој, се остваруваат преку мерки и инструменти на политиките за: 
уредување и поддршка на земјоделски пазари,  директни плаќања и  рурален развој. 
Надлежен орган за планирање, следење на спроведувањето и проценка на влијанието 
на мерките и инструментите на политиките е МЗШВ, додека АФПЗРР е надлежна за 
спроведување на мерките и инструментите на политиките.  
Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој ја донесува Владата на 
РСМ на предлог на МЗШВ. Таа е основен стратешки документ за остварување на 
целите и содржи анализа на состојбите во областа на земјоделството, преработка на 
земјоделски производи и руралните средини, среднорочните насоки за развој и 
активностите за нивна реализација, очекуваните ефекти и потребните финансиски 
средства за спроведување на националната земјоделска политика.  
Владата донесува Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој, 
секои три години за период од пет години, која содржи: инструменти и мерки и 
активности за спроведување на мерките, временски распоред и рокови за 
спроведување и индикативна финансиска рамка за нивно спроведување. 
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За периодот опфатен со ревизијата утврдивме дека се донесени стратешките и 
програмските документи и тоа: 

- Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020 во која се 
содржани развојните цели, политики и мерки за периодот 2014-2020 година, во 
која една од специфичните цели е „Подобрување на условите за живот и 
одвивање на економските активности во руралните средини“ преку мерки кои  
пред се ќе овозможат: одржливост на економските активности во руралните 
средини; реновирање и изградба на руралната инфраструктура; подобрена 
социјална сигурност на руралното население и заживување на депопулационите 
рурални подрачја. Националната стратегија содржи Оперативен план за нејзино 
спроведување, во кој детално се презентирани политиките и мерките по секоја од 
областите на интервенција, дадени од аспект на надлежното тело за нивно 
спроведување, временска рамка, очекуваниот резултат со индикатори и 
индикативниот износ на средства и изворот на финансирање. Очекуваните 
резултати односно индикаторите се дадени наративно, а не со вредносни и 
квалитативни показатели, поради што не може да се врши нивно оценување/ 
споредување, како и утврдување на тенденциите и трендовите на развој. 

- Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој за период 
2013-2017 и Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој за 
период 2018-2022, кои претставуваат плански и оперативни документи за 
спроведување на националната политика за земјоделство и рурален развој и ги 
поврзуваат стратешките документи на политиките, пред се Националната 
стратегија за земјоделството и руралниот развој и повеќегодишното буџетско 
планирање, со годишните оперативни програми и годишни уредби за 
спроведување на земјоделските и рурални политики. Во националните програми 
се содржани инструменти и мерки и активности за спроведување, временски 
распоред и рокови за спроведување и индикативна финансиска рамка за нивно 
спроведување. 

- Годишна програма за финансиска поддршка на руралниот развој, во која се 
дефинирани изворот на средства, буџетскиот раздел и износот во кој истите се 
предвидени со Буџетот на РСМ, програмираните износи по поодделни мерки, кој 
има право да ги користи средствата предвидени со мерките и начинот на ниво 
доделување. 

- Во месец декември 2020 година изготвен е текстот на Националната стратегија за 
земјоделство и рурален развој за период 2021-2027 година и во тек се активности 
за донесување на овој стратешки документ за областа.  

Донесените стратешки и програмски документи со јасно дефинирани активности, 
нивни носители, рокови и индикативни трошоци за нивна реализација и со утврдени 
извори на средства претставуваат солидна основа за годишно планирање на мерките 
за развој на областа. Сепак потребно е да се прецизираат јасни и мерливи индикатори 
со вредносни и квалитативни показатели како би се овозможила оценка на 
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резултатите, утврдување на тенденциите и трендовите на развој односно ефектот од 
реализацијата на мерките насочени кон реновирање и изградба на руралната 
инфраструктура и заживување на депопулационите рурални подрачја.  
 
1.2.1.3. Национална стратегија за води 2012-2042 

Oсновните документи за планирање и развој на управувањето со води во РСМ се:  
- Националната стратегија за води,  
- Водостопанската основа на Република Македонија, 
- Планови за управување со речни сливови. 

Со Националната стратегија за води која се донесува за период од 30 години, од страна 
на Собранието на РСМ, на предлог на Владата се определува долгорочната политика 
со која се обезбедува: одржлив развој на водите преку задоволување на потребите на 
сите корисници со квалитетна вода во доволни количества; рационално и економично 
користење на водите; заштита на водите од загадување и контрола на загадувањето; 
заштита и подобрување на крајбрежното земјиште и водните живеалишта и заштита 
и ублажување на последиците од штетното дејство на водите и недостигот од вода.  

 

Водостопанска основа на предлог на Владата на РСМ ја донесува Собранието на РСМ 
за период од 20 години, со цел интегрирано планирање и спроведување на програмите 
и мерките за развој на водите во согласност со целите на националниот одржлив развој 
и усогласување на економскиот развој, социјалниот напредок и заштитата на 
животната средина, како и реализација на Националната стратегија за води.  
 

Територијата на РСМ ја сочинуваат четири подрачја на речни сливови: Вардар, Црн 
Дрим, Струмица и Јужна Морава. Со Законот за води предвидено е од страна на 
МЖСПП за секој речен слив да се изработи план за управување со речен слив, во 
период од 6 години од донесување на Законот. Плановите за управување со речни 
сливови се изработуваат во согласност со Водостопанската основа на РСМ. Владата ги 
донесува плановите за управување со речни сливови, на предлог на министерот за 
животна средина. 

 

Со увид во планските документи за управување со водите констатиравме: 
- Донесената Национална стратегија за води 2012-204220 ги сумира 

институционалните рамки и факти од областа на правната регулатива за водата, 
што подразбира заклучоци за состојбите на водите, со посебно истражување на: 
општите карактеристики на речниот слив, користењето на водата, речната обука и 
заштита од штетните ефекти на водата и водите. Утврдувањето на состојбите на 
водата се почетна точка за дефинирање на управувањето со водите и економските 
цели и следствено, програма на мерки кои се надградени со економски прашања. 

   Во стратегијата не се содржани конкретни стратешки цели и приоритети, ниту 
мерки и активности или акциски план со рокови за спроведување. 

                                                 
20 „Службен Весник на Република Македонија“ број 122/2012 
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- Собранието на РСМ нема донесено Водостопанска основа, од причина што 
МЖСПП нема подготвено и доставено до Владата, водостопанска основа на РСМ 
која согласно Законот за води од 2008 година  е предвидено  да се донесе во рок од 
четири години од денот на донесување на законот.  
Во отсуство на нова, се применува постојната Водостопанска основа на РСМ, од 
1968 година, за која се донесени две измени и дополнувања во 2013 и 2016 година. 

- За управување со речните сливови подготвени се Плановите за управување со 
сливовите на: реката Струмица, дел од слив на реката Вардар, подслив Брегалница 
и на реката Црн Дрим за подслив Преспанско езеро, а во подготовка се плановите 
за управување со дел од слив на реката Вардар и сливот на реката Црн Дрим 
подслив Охридско езеро.  
Во тек е проект со Европската унија со кој е планирано да се изготват сите планови 
за управување со речни сливови. 

 

Донесениот стратешки документ во кој не се содржани конкретни стратешки цели и 
приоритети, ниту мерки и активности или акциски план со рокови за нивно 
спроведување како и недонесените  и неажурирани плански документи од областа на 
водите, не овозможуваат објективно и реално креирање и реализирање на реални  
повеќегодишни политики, годишни мерки и активности за развој на областа и оценка 
и следење на ефектите од истите.  
 

1.2.1.4. Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 
 

Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014 – 2020, изработена од страна на 
Министерство за труд и социјална политика во соработка со Националниот 
координатор на декадата и Стратегијата за Роми, донесена во јули 2014 година 
претставува документ кој е дел од јавните политики на Републиката за изедначување 
на степенот на вклученост и интеграција на сите етнички заедници кои во неа 
заеднички живеат во современите општествени текови.  

- Во стратегијата се дефинирани основните стратешки цели, кои се однесуваат на: 
подобрување на условите и можностите за вработување и намалување на 
невработеноста на ромската заедница, а преку тоа и нејзина интеграција во 
општествените текови во РСМ; подигнување на  нивото на образование на 
ромската заедница; намалување на јазот во квалитетот на домување помеѓу 
ромската и неромските заедници во РСМ; континуирано подобрување на 
здравствениот статус на ромската заедница во РСМ и развој и промоција на 
ромската култура, јазик и традиција; 

- За секоја стратешка цел предвидени се под цели и дефинирани се мерки за нивно 
остварување. За остварување на стратешката цел „Намалување на јазот во 
квалитетот на домување помеѓу ромската и не ромските заедници во РСМ“ како 
под област на делување е утврдена подобрување на комуналната 
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инфраструктура во населбите населени претежно во ромско население, каде што 
е можно, до 2020 година. 

- Со цел реализација на стратешките цели МТСП во соработка со Националниот 
координатор за декадата и стратегија за Ромите, донело Национални акциони 
планови во кои за секоја цел се предвидени активности и носители на истите, 
индикатори за оценка на реализацијата, планирани извори на средства за 
остварување на активностите и одговорноста за известување за реализацијата. 
Со Националниот Акционен план за домување 2016 -2020 година донесен во 
април 2016 година, МТВ е утврден како носител на активностите насочени кон 
проекти од комуналната инфраструктура во општините во населени места со 
претежно ромско население. За периодот 2017-2020 година планирани се 15 нови 
проекти од комуналната инфраструктура во 15 општини (Берово, Битола, Велес, 
Куманово, Виница, Гази Баба, Делчево, Ѓорче Петров, Кочани, Пробиштип, 
Прилеп, Чаир, Шуто Оризари, Кичево и Штип), без да е утврден износот на 
средства за нивна реализација.  

Донесените стратешки и акциски планови со јасно дефинирани активности, нивни 
носители, рокови за реализација, планирани извор на средства и мерлив индикатор за 
остварување на целта, претставуваат солидна основа за оценка на резултатите и 
годишното планирање на проектите, но потребно е да се утврдуваат износи на 
средствата со кои истите ќе се финансираат како би можела да се оцени ефективноста 
на нивната реализација. 
 
1.2.1.5. Национална стратегија за развој на културата во Република Македонија во 

периодот 2018-2022 година 
 

Заради остварување на националниот интерес во културата, согласно Законот за 
културата, Собранието на РСМ донесува Национална стратегија за развој на културата 
за период од пет години во која се утврдуваат среднорочни цели и приоритети за развој 
на културата и се утврдуваат организациски, финансиски и административни мерки 
за нивно остварување. Националната стратегија треба да содржи и акциски план за 
реализација со дефинирани активности, динамика, носители на активности и 
проекции на буџетски и вонбуџетски средства, како и услови и индикатори за 
евалуација на спроведувањето на националната стратегија. Министерствата, во 
рамките на нивните законски надлежности, учествуваат во реализација на 
националната стратегија а средствата за реализација се обезбедуваат во Буџетот на 
РСМ. Националната стратегија се доставува до Собранието најмалку шест месеци пред 
истекот на важноста на претходната национална стратегија. 
Со ревизијата констатиравме: 

- За остварување на националниот интерес во културата, Собранието на РСМ 
донело Национална стратегија за развој на културата во Република Македонија 
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во периодот 2018-2022 година21, со која се утврдени среднорочни цели и 
приоритети за развој на културата и се утврдени организациски, финансиски и 
административни мерки за нивно остварување;  

- Националната стратегија содржи и акциски план за реализација со дефинирани 
активности, динамика, носители на активности и проекции на буџетски и 
вонбуџетски средства, како и услови и индикатори за евалуација на 
спроведувањето на националната стратегија. Во Стратегијата е утврдено дека 
истата ќе се реализира преку годишни програми на Министерството за култура, 
од средства утврдени со годишните буџети на РСМ за областа култура.  

- Една од стратешките цели во Стратегијата и Акцискиот план е развојот на 
културата, пред се рамномерен културен развој на целата територија на 
Републиката, за чие остварување една од мерките е инвестициски вложувања 
во културата во помалку развиените општини, за кои не се наведени  
индикативни трошоци, туку само дека ќе се финансираат од средства 
обезбедени од буџетот на Министерството за култура;  

- Како главни инструменти за реализација на приоритетите помеѓу другото, се 
наведени финансирањето и одлучувањето кои треба да се реализираат преку 
балансирано финансирање на јавните потреби во културата на територијата на 
Републиката, врз основа на стратешки приоритети и годишни програми преку 
воведување на јасни критериуми за финансирање од програмите и 
обезбедување транспарентност во однос на процесите, одлуките и работата на 
Министерството, пред се во поглед на финансирање на установите и 
индивидуални проекти; 

- За секоја мерка за реализација на одредена стратешка цел во Акцискиот план 
се дефинирани индикатори за следење, но истите се утврдени наративно на 
општ начин, групирани по мерки и приоритети, а не со вредносни и 
квантитативни показатели.  
 

Донесената стратегија со акциски план претставува солидна основа за годишно 
планирање на мерките за развој во областа, но не се содржани индикативни трошоци 
и јасно дефинирани индикатори, со вредносни и квантитативни показатели за секоја 
мерка одделно, поради што не се утврдени јасни механизми за нивно следење и оцена.  
 
1.2.1.6. Документи врз основа на кои се носат годишни програми за финансирање на 

активности од областа на животната средина 
 

МЖСПП е орган на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина. Согласно Законот за животната средина, МЖСПП секоја година треба да 
изготви годишен извештај за квалитет на животната средина во РСМ, а во соработка 
со другите органи, организации и институции кои поседуваат податоци од областа на 

                                                 
21 „Службен весник на Република Македонија“ број 81/2018 
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животната средина, секоја втора година индикаторски извештај за животната 
средина. На секои четири години  МЖСПП треба да изготви Извештај за состојбата 
со животната средина во РСМ и да го достави до Владата за усвојување. Усвоениот 
извештај Владата заради информирање го поднесува до Собранието на РСМ. 
Врз основа на политиките и целите за животната средина, оцената на состојбите 
дадени во Извештајот за состојбата со животната средина како и утврдувањето на 
мерките што треба да се преземат заради постигнување на целите за животна средина, 
Владата, на предлог МЖСПП, донесува Национален акционен план за животната 
средина на РСМ,  кој треба да содржи: општи среднорочни и долгорочни мерки за 
заштита и за управување со животната средина и здравјето на луѓето; насоки за 
заштита од загадување и за унапредување на квалитетот на водата, воздухот и 
почвата, заштита на природата, заштита од бучава, јонизирачко и нејонизирачко 
зрачење, управување со отпадот, како и други активности за заштита на климатскиот 
систем од негативните антропогени влијанија и активности кои се од значење за 
заштитата на животната средина и здравјето на луѓето, а се уредуваат со посебни 
закони; управување и користење на природните богатства; предвидени активности за 
подигање на јавната свест и за развој на образованието за заштита и унапредување на 
животната средина; влијанијата на предвидените мерки врз економскиот развој; 
надлежни субјекти за спроведување на одделните елементи на Планот и други мерки 
и активности од значење за заштита и унапредување на животната средина. 
Годишните програми за инвестирање во животна средина се изготвуваат во 
согласност со Националниот акционен план за заштита на животната средина, 
Просторниот план на РСМ и други стратегии, програми и акти од областа на животната 
средина. Програмите ги донесува Владата на РСМ на предлог на МЖСПП, а 
реализирањето на програмата се врши преку пласирање на средства за целосно или 
делумно финансирање на програми, проекти и други активности. 
Корисници на средствата од програмата се органите на општините, на градот Скопје, и 
на општините во градот Скопје кои реализираат програми, проекти и слични 
активности за заштита и унапредување на животната средина.  
 
Со увид во споменатите документи кои се основа за донесување на годишните 
програми во периодот предмет на ревизија, констатиравме: 

- МЖСПП има изготвено годишен извештај од областа на животната средина за 
2017 и 2018 година. Во периодот на известување од извршената ревизија, 
извештајот за 2019 година е во фаза на изготвување. 

- Индикаторски извештај од областа на животната средина е изготвен за периодот 
2017-2018 година, додека за периодот 2019-2020 година истиот е во фаза на 
изработка.  

- Не е изготвен четиригодишен Извештај за состојбата со животната средина во 
РСМ, кој треба да биде основа за донесување на Национален акционен план за 
животната средина на РСМ, поради што и истиот не е донесен. 
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Неоспорувајќи го уредениот начин на донесување на годишните програми со кои се 
опфатени активности за финансирање на проекти за капитални инвестиции од 
областа на животната средина во ЕЛС, недонесените извештаи и акциони планови, кои 
треба да бидат основа за планирање на активностите на годишно ниво, 
оневозможуваат интегрирано и сеопфатно планирање на активности и мерки во 
областа на животната средина и влијаат врз реалната проценка на состојбите и 
утврдување на годишните активности за реализација.  
 
2. Планирање на капиталните трансфери/дотации 
 

2.1. Годишно планирање на капиталните дотации до ЕЛС кај буџетските 
корисници 
 

2.1.1. Рокови и начин за донесување на годишните програми во кои се 
предвидени мерки за финансирање на капитални инвестиции во ЕЛС  

 
2.1.1.1. Буџетските корисници се обврзани да изготват Програми за користење на 
средства од Буџетот и истите да ги достават до Владата на РСМ, во рок од 30 дена од 
денот на објавување на Буџетот во „Службен весник на Република Северна 
Македонија”22. 
Владата на РСМ е должна да ги донесе Програмите во рок од 30 дена од денот на 
доставување од страна на буџетските корисници. Наведеното упатува дека 
Програмите во кои се предвидени мерки за финансирање на капитални инвестиции 
преку капитални дотации до ЕЛС, треба да бидат донесени најдоцна до почетокот на 
месец март во тековната година. 
Со увид во одделните годишни програми во кои се предвидени мерки за финансирање 
на капитални инвестиции преку дотации до ЕЛС, во периодот предмет на ревизија 
утврдивме дека годишните програми се навремено донесени освен Програмата за 
користење на средства за капитални дотации до ЕЛС во областа на културата за 2019 
година, која е донесена од страна на Владата во јули 2019 година. МК во почетокот на 
месец мај, врз основа на планираните и обезбедени средства за оваа намена во буџетот, 
објавило јавен повик и по добиениот предлог за избор на проекти за користење на 
капитални дотации од Комисијата за разгледување, проверка и селекција на 
пристигнатите проекти, Министерот за култура до Владата на РСМ доставил предлог 
за Програмата за користење на средства за капитални дотации до ЕЛС во областа на 
културата за 2019 година. Во оваа програма се содржани корисниците на средствата, 
износот и намената за која истите се доделени. Во неа се утврдени надлежностите на 

                                                 
22 Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 („Службен весник на Република 
Македонија “ број 191/16 и 109/17), Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 
година („Службен весник на Република Македонија“ број 196/17) и Закон за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ број 238/18) 
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МК и начинот на реализација, преку склучување на договори на МК со корисниците на 
средства.  
Оваа програма со сите утврдени содржини претставува одлука за доделување на 
средства, кои Владата односно ресорниот министер ги носи за доделување на средства 
по другите програми по претходно спроведени јавни повици/конкурси и изготвени 
предлози од страна на надлежните ресори и кои вообичаено се носат во период 
јуни/јули во тековната година. Периодот на донесување на програмата не е во 
согласност со Законот за извршување на буџетот на Република Македонија за 2019 
година. 

 
2.1.2. Објавување на конкурси/јавни повици, евалуација на проекти и 

одлучување за доделување на средства за капитални инвестиции до ЕЛС 
 

2.1.2.1. По донесување на годишните програми во кои се утврдени мерки за 
финансиска поддршка на капитални инвестиции до ЕЛС, надлежните министерства 
и другите буџетски корисници, се должни најдоцна до 30 април во тековната година  
да објават критериуми, процедури и рокови за распределба на капитални дотации23. 
По овој рок следи период на евалуација на проектите и донесување на одлука кои 
проекти ќе бидат финансирани. 
Во периодот предмет на ревизија, преку јавен повик/конкурс се реализирани мерки 
опфатени со следните годишните програми:  
 

- Програми за рамномерен регионален развој кои се реализираат преку БРР и 
МЛС, 

- Програми за финансиска поддршка и рурален развој кои се реализираат преку 
АФПЗРР, 

- Програми за управување со водите и Програми за инвестирање во животната 
средина кои се реализираат преку МЖСПП и 

- Програма за користење на средства за капитални дотации до ЕЛС во областа на 
културата за 2019 година, која се реализира преку МК. 

 
Во делот на навремено и транспарентно објавување на јавните повици/конкурси од 
страна на носителите на буџетските програми и подпрограми со кои се предвидени 
средства за финансиска поддршка за капитални инвестиции во ЕЛС, констатиравме:   

 

- Бирото за регионален развој – БРР има обврска да објавува јавен повик за 
доделување на средствата за финансирање на проекти за развој на подрачјата за 
специфични развојни потреби  и селата, кои се опфатени со Програмите за 
рамномерен регионален развој24. За годините предмет на ревизија, од страна на 

                                                 
23 Член 8 од Закон за финансирање на ЕЛС  
24 член 35 од Закон за рамномерен регионален развој 
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БРР јавните повици се објавени во законски предвидениот рок. Повиците се 
објавувани на веб страната на БРР и во Службен весник на Република Северна 
Македонија.25  

- Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој -
АФПЗРР има обврска да објавува јавен повик за доделување на средства за 
финансирање на проекти за подобрување на квалитетот на животот во руралните 
средини, обнова и развој на селата и зачувување и унапредување на 
традиционалните вредности во руралните подрачја, кои се опфатени со мерките 
во Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој. Покрај тоа што 
програмата е на годишно ниво и во секоја од нив е утврден рокот за објавување на 
јавните повици по одделните мерки, АФПЗРР за годините предмет на ревизија, 
за наведените мерки за кои може да аплицираат ЕЛС објавила јавен повик само 
по програмата за 2018 година. Јавниот повик е објавен на веб страните на АФПЗРР 
и МЗШВ и во три дневни весника во РСМ во месец јули 2018 година, поради што 
краен рок за објавување на јавните повици за мерките утврдени со Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година26 е ноември 2018 
година. Поради обемноста на работите и времето на изведба на инвестиционите 
работи кои најчесто се подолги од една година, АФПЗРР има воспоставено пракса 
јавните повици за наведените мерки да ги објавува на секои три години и покрај 
тоа што во годишните програми тоа не е наведено.   

- Министерството за животна средина и просторно планирање  - МЖСПП има 
обврска да објавува јавен повик за доделување на средства за финансирање на 
проекти од областа на животната средина, насочени кон изработка на техничка 
документација и изградба на канализациони системи предвидено со Годишните 
програма за инвестирање во животната средина27. За периодот предмет на 
ревизија јавните повици за доделување на средства по програмата за 
инвестирање за 2018 и 2019 година се објавени во службен весник на РСМ, пред 30 
април во тековната година, освен јавниот повик во 2017 кој е објавен во втората 
половина од месец јуни28. 

- По Годишните програми за заштита на водите, МЖСПП не објавува јавни повици 
од причина што критериумите, начинот и рокот за аплицирање по мерките 
предвидени со програмата, се уредени во одделните годишни програми објавени 
во Службен весник на РСМ.  

                                                 
25 за 2017 година на 16.11.2016 година Службен весник на Република Македонија бр.205/2016, за 2018 на 
05.02.2018 Службен весник на Република Македонија бр.23/2018 и за 2019 година на 28.01.2019  во Службен 
весник  на Република Македонија бр.18/2019 
26 „Службен весник на Република Македонија“, број 16/2018 
27 За 2017 во Службен весник на Република Македонија бр.192/16, за 2018 во Службен весник на Република 
Македонија бр.17/18, за 2019 година во Службен весник на Република Македонија бр.5/19 
28За 2017 година на 22.06.2017 во Службен весник на Република Македонија, бр. 77/17, за 2018 година на 
21.02.2018 во Службен весник на Република Македонија бр.33/18 и за 2019 година на 29.01.2019 во Службен 
весник на Република Македонија бр.19/19 
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- Министерството за култура – МК  за реализација на Програма за користење на 
средства за капитални дотации до ЕЛС во областа на културата за 2019 година,  во 
почетокот на месец мај, врз основа на планираните и обезбедени средства за оваа 
намена во буџетот, објавило јавен повик на својата веб страница во кој се 
дефинирани Критериуми, процедури и рокови за распределба на капитална 
дотација за инвестициони проекти во областа на културата за 2019 година.  
 

Имајќи предвид дека по спроведениот јавен повик следи период за евалуација на 
поднесените барања и донесување одлука кои проекти ќе се финансираат со средства 
обезбедени со програмата, задоцнето објавување на јавните повици, влијае врз 
времето на склучување на договор со корисникот и можноста за нивна целосна 
реализација  (подетално објаснето во точка 3.1.1. од овој извештај). 
 

2.1.3. Критериуми за евалуација на проекти за финансирање – услов за 
транспарентен и реален избор  

 

2.2.3.1. Со Законот за финансирање не ЕЛС е утврдена обврска дека „...надлежните 
буџетски корисници при распределбата на капиталните дотации, приоритет треба да 
даваат на проектите со целосно обезбедени финансиски средства“.  
Со увид во начинот на евалуација на поднесените проекти и донесувањето на одлуки 
кои проекти ќе се финансираат по објавените јавни конкурси/повици, од годишните 
програми, имајќи го предвид изнесеното во точка 1.1.1. од овој извештај  ги утврдивме 
следните состојби: 
 

- Постапката и методологијата за оценувањето на проектите по програмата за 
рамномерен регионален  развој се уредени со Правилник за постапката и 
методологијата за оценувањето на предлог проекти29, донесен од министерот за 
локална самоуправа. Со увид во начинот на евалуација и одлучувањето кои 
проекти ќе се финансираат, утврдивме: 

 

 Евалуација на поднесените барања за доделување на средства се врши од 
страна на Комисија, формирана од министерот за локална самоуправа, на 
начин уреден со Правилникот. Оваа Комисија врши оцена на навремено 
доставените предлог проекти од аспект на нивна административна 
усогласеност, квалификација и оцена на квалитетот на проектите. 
Констатиравме дека листите за доставување на  предлог проекти од страна на 

                                                 
29 Правилник за постапката и методологијата за оценувањето на предлог проекти  (Службен весник на 
Република Македонија бр.63/07, 96/04, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18) 
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БРР до Комисијата не се архивирани,30 што има влијание врз потврдувањето на 
нивната комплетност.  
Укажуваме дека ваквата состојба е надмината почнувајќи од 2020 година, 
односно листите за аплицирани предлог проекти до претседателот на 
Комисијата за оцена на проекти се испраќаат со пропратно писмо архивски 
заверено и потпишано од страна на директорот на БРР.  

 Комисијата за оценка на проекти за секоја година одделно изготвила Извештај 
за извршено оценување на проектите за поттикнување на рамномерниот 
регионален развој со предлог листи на финансирање на проекти. Во 
извештаите е наведен називот на проектот/намената на средствата, 
општината корисник на средства, освоените бодови, вредноста на проектот, 
сопственото учество со средства на општината, бараните средства и предлог за 
распределба/одобрување на средства. Овие извештаи се доставени до Советот 
за рамномерен регионален развој на РСМ кој го утврдува предлогот за 
финансирање на конкретни проекти од средствата од Буџетот на РСМ, 
наменети за развој на планските региони, подрачјата со специфични развојни 
потреби и на селата. 

 Од страна на МЛС кое е надлежно за стручна и административно-техничка 
поддршка за работата на Советот за рамномерен регионален развој, добиени 
се записници од одржаните седници на Советот за рамномерен регионален 
развој на РСМ на кои се разгледувани и утврдени предлог одлуките по 
Извештаите за извршеното оценување на проектите за поттикнување на 
рамномерниот регионален развој со предлог листи на финансирање на 
проекти за 2017, 2018 и 2019 година изработени од комисиите. Во записниците 
не е наведено кои проекти и во кои износ ќе бидат финансирани и не се 
приложени Предлог Одлуките на Советот кои се доставени до Владата за 
усвојување.  Ревизијата не може да потврди дека изборот на проектите за 
поттикнување на рамномерниот регионален развој е извршен согласно 
пропишаниот начин, поради тоа што одредени проекти кои биле повисоко 
рангирани во предлозите на Комисиите односно им биле доделени повеќе 
поени, не се вклучени во одлуките на Владата на РСМ, ниту може да се потврди  
начинот на кој е утврден износот на одобрените средства, со што се 
оневозможува и потврдувањето на ефективноста во распределбата на 
финансиските средства.  

 
 
 

                                                 
30 член од  15 и 20 од Уредбата за канцелариско и архивско работење (Службен весник на Република 
Македонија бр.1/14) и Упатството за начинот и техниката на постапување и архивскиот и 
документираниот материјал во канцелариското и архивското работење (Службен весник на Република 
Македонија бр.99/14) 
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- Критериумите за евалуација на проектите финансирани по мерките за рурален 
развој опфатени со Програма за финансиската поддршка на руралниот развој  
се уредени со Правилник за поблиските критериуми за избор на корисници по 
мерките за рурален развој31. Начинот на утврдување на одобрениот износ по 
поединечен проект е уреден со Правилник за поблиските дополнителни услови за 
поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на 
поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка32. 
Активностите и одговорноста за евалуација и одобрување на проекти согласно 
Правилникот за внатрешна организација на АФПЗРР е на вработените во Секторот 
за одобрување на проекти, одделение за развој на руралните средини. 
Со увид во начинот на евалуација и одлучување кои проекти ќе се финансираат, 
утврдивме: 
 
 Во одделението за развој на руралните средини помеѓу другото, се врши и 

подготовка на јавните огласи за доделување на средства за мерките за рурален 
развој и обрасците за барања за финансиска поддршка, административна 
контрола на примените барања, оценување и одобрување на проектите и 
подготовка на решенија и договори за одобрените проекти.   

 Иако се пропишани критериуми за избор на корисници за подобрување на 
квалитетот на животот во руралните средини, со јасно дефинирани бодови за 
секој критериум одделно, сепак од страна на одделението не се врши бодирање 
и рангирање на поднесените барања. Поаѓајќи од критериумите наведени во 
јавниот повик се оценува дали барањето е соодветно односно дали предметот 
на инвестицијата е опфатен со мерката и дали општината нема незавршен 
предмет од претходен јавен повик. Доколку барањето не соодветствува со 
наведената мерка или општината има незавршен предмет за кои се одобрени 
средства од претходни повици, на таа општина не и се прифаќа барањето. Сите 
барања кои ги исполнуваат критериумите се прифаќаат и одобруваат. За 
објавениот повик во 2018 година пристигнати се 202 барања за финансиска 
поддршка од кои по проверка на комплетноста и соодветноста на истите, 45 
барања се одбиени (несоодветни или има претходно нереализиран проект) по 
што донесени се привремени решенија за одобрување на средства за 157 
проекти. Заклучно со септември 2020 година склучени се договори за 
реализација на 153 проекти, а само за 4 проекти сеуште не се склучени 
договори. Поради големиот број на прифатени барања и долгиот рок на 
реализација на инвестицијата, АФПЗРР јавните повици ги објавува на три 
години. (точка 2.2.2.1. од овој извештај). 

                                                 
31 Службен Весник на Република Македонија бр. 124/11, 80/13, 35/16, 101/17, 162/18 и Службен весник на 
Република Северна Македонија бр.100/19, 215/19, 24/20 
32 Службен Весник на Република Македонија бр. 124/11, 80/13, 75/14, 88/15, 35/16, 59/16,178/18 и Службен 
весник на Република Северна Македонија бр.77/19, 214/20 
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Износот на средства за одобрените барања по јавниот повик објавен во 2018 
година го надминува планираниот износ за оваа намена со годишната 
програма. За таа цел АФПЗРР доставила информација до МЗШВ, МФ и Владата 
на РСМ, која ја усвоила истата, во која информира дека средствата за 
реализација на овие проекти ќе бидат обезбедени со планираните средства за 
оваа намена во буџетот за наредните три години, како што е планирано со 
Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за 
период 2018-2022. 
 

- Средствата од програмата за инвестирање во животна средина се распределуваат 
по пат на јавен конкурс кој што го објавува и спроведува MЖСПП. Во конкурсот 
објавени се критериуми кои треба да ги исполнуваат општините или здруженија на 
општини, општините во градот Скопје и градот Скопје. Министерот со решение 
формира „Жири Комисија“ која врши евалуација на поднесените барања и изготвува 
предлог одлука за избор на проекти за финансирање. Врз основа на предолг 
одлуката од комисијата, Министерот донесува одлука за избор на проекти за 
финансирање со средства од годишната програма.  
Со увид во конкурсите и целокупната документација во Министерството за избор на 
проекти во 2017, 2018 и 2019 година кои се финансирале со средства од програмата 
за инвестирање во животна средина, ревизијата утврди: 

 Утврдените критериуми кои треба да ги исполнат барателите се општи поради 
што најголем дел од поднесените барања ги исполнуваат. Комисијата 
извршила евалуација на проектите и доставила предлог одлука до 
Министерот, за усвојување. Во одлуките во кои се содржани корисниците и 
проектите за кои се доделени средства утврдивме дека се содржани општини 
кои добиле максимални 100 бода, но на дел од општините кои биле бодувани 
со максимален број на бодови во 2018 година, не се доделени средства33. 

 Во објавените јавни конкурси не се утврдени критериуми и начин на кои ќе се 
определи висината на износот на одобрените средства за секој одделен проект. 
Утврдивме различен процент на одобрени средства од побараните по одделни 
проекти, но поради не постоење на јасни критериуми за распределба на 
средствата по проекти, односно начинот на кој се врши распределбата, не 
бевме во можност да утврдиме како е дојдено до одобрените износи.  

 
- Со Годишните програми за управување со водите 34 донесени од Владата, за чија 

реализација е надлежно МЖСПП се утврдуваат средствата за извршување на 
работите од областа на управувањето и заштитата на водите. Планираните 

                                                 
33 Радовиш, Могила, Берово, Куманово, Кратово, Желино, Кочани, Новаци, Пробиштип, Василево, Ресен, 
Прилеп, Пласница, Конче, Дебарца, Пехчево и Гевгелија. 
34 Програма за управување со водите за 2018 (Службен Весник на Република Македонија бр. 17/18) и 
Програма за управување со водите за 2019 година (Службен Весник на Република Македонија бр.5/19 )  
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средствата е утврдено дека ќе се користат врз основа на доставени барања за 
финансирања за проектите: „Изградба на нови и одржување и унапредување 
постојните јавни водоснабдителни објекти“ и „Регулација на водотеци“, од страна 
на ЕЛС и јавните комунални претпријатија. Во програмите се содржани 
документите кои треба да ги достават барателите на средства во прилог со 
барањето, критериумите врз основа на кои ќе се врши одлучување за доделување 
на средства и крајниот рок до кога корисниците на средства треба да ги достават 
комплет барањата до МЖСПП.   
Со увид и анализа во документацијата од начинот на реализација на годишните 
програми преку прием и евиденција на поднесени барања, оценување на 
комплетноста и нивна евалуација и донесување на одлука кои барања/проекти ќе 
се финансираат и во кој износ, констатиравме: 
 Министерот за животна средина и просторно планирање одделно за секоја 

година донел решенија за формирање на Комисија за евалуација на доставените 
барања за финансирање по годишната програма за управување со водите. 

 За добиените барања не се изготвува акт со податоци за сите доставени барања, 
со цел да се потврди дека истите биле предмет на евалуација. 

 Во Програмата за управување со водите за 2018 година утврдени се критериуми 
за распределба на средства, но не и бодови за секој одделен критериум. 
Комисијата ги разгледала барањата и изготвила Заклучок и Предлог одлука за 
избор и истата ја доставила до Министерот за нејзино донесување. Во отсуство 
на пропишани бодови за критериумите Комисијата не е во можност да изврши 
јасна и прецизна евалуација на поднесените барања и да направи рангирање на 
истите, со цел да обезбеди објективност во изборот. По добиениот предлог, 
Министерот донел Одлука за избор во која се наведени општините и предметот 
на работа. 

 Со Програмата за управување со води за 2019 година утврдени се критериуми и 
бодови врз основа на кои се распределуваат средствата. Извршена е евалуација 
и бодирање на поднесените барања по што Комисијата изготвила Заклучок и 
Предлог одлука за избор и истата ја доставила до Министерот за нејзино 
донесување. Прилог кон предлог одлуката е преглед во кои се наведени 
податоци за подносителот, предметот на барањето, бараниот износ и износот на 
одобрени средства. По доставениот предлог, министерот донел Одлука за избор 
во која се наведени општините и предметот на работа. Со увид во евалуацијата 
и предлог одлуката од Комисијата, која е усвоена од министерот утврдивме дека 
одредени општини на кои согласно критериумите утврдени во програмата им се 
доделени повеќе бодови не се опфатени со предлог одлуката доставена до 
министерот, која истиот ја усвоил и одобрил. 

 Во годишните програми не се пропишани критериуми со кои ќе се определи 
износот и начинот на кој ќе се определат одобрените средства за секој одделен 
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проект. Процентот на одобрени средства од побараните е различен и се движи 
од 10% до 100%. Поради не постоење на јасни критериуми за распределба на 
средствата по проекти, односно начинот на кој се врши распределбата, не бевме 
во можност да утврдиме како е дојдено до одобрените износи. 

 
- За реализација на средствата како капитални дотации до ЕЛС за капитални 

инвестициони проекти, од буџетот на РСМ за 2019 година предвидени во разделот 
Финансирање на дејностите од областа на културата, во програма/потпрограма 
Одржување на објектите и опремата во областа на културата, Министерот за 
култура донел акт Критериуми, процедури и рокови за распределба на капитална 
дотација за инвестициони проекти во областа на културата за 2019 година. Со цел 
обезбедување на транспарентност истите се објавени на почетокот на месец мај 2019 
година на веб страната на МК.  
 
Со увид во истите, констатиравме: 

 Утврдените критериуми се општи и не се предвидени бодови за секој одделно. 
Како критериуми се земени предвид само одредби од Законот за градење, а не и 
од областа на рамномерен развој на културата на целата територија на 
Републиката, што е една од стратешките цели на Министерството. Во 
критериумите не е наведено кој е максималниот износ кои би бил одобрен, по 
проект односно колку проценти од бараните средства, во рамки на 
расположливите, би се одобриле.  

 Министерот формирал Комисија за разгледување, проверка и селекција на 
пристигнатите проекти, која има  доставено предлог за избор на проекти за 
користење капитални дотации во областа на културата за 2019 година. 
Министерот извршил избор на проектите кои ќе бидат финансирани, по што 
изготвена е предлог-програма за финансирање и истата е доставена до Владата 
на РСМ за нејзино донесување. Владата во месец јули ја донела Програмата за 
користење на средства за капитални дотации до ЕЛС од областа на културата за 
2019 година. 
Во отсуство на јасни и прецизни критериуми, со бодови за секој критериум 
одделно и јасно дефиниран процентуален износ на средства кои би се доделиле 
по проект, комисијата не е во можност да изготви рангирање и реална проценка 
на средствата кои треба да се одобрат за финансирање на одделните проекти. 
Од пристигнатите 23 проекти комисијата дала предлог  дека 13 проекти може да 
бидат реализирани со годишната програма за 2019 година, а останатите да се 
предвидат во годишната програма за 2020 година. При тоа за одредени проекти 
за кој е побаран износ на средства над 20.000 илјади денари, комисијата дала 
предлог истите да се финансираат по фази, односно да се одобри дел од 
средствата, при тоа водејќи се од утврдените вредности во техничката 
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документација за изработка на одредени фази од истата. По разгледување на 
предлогот, Министерот доставил предлог и со програмата се утврдени средства 
по намена и корисник за финансирање на 6 проекти.   
 

Наведениот начин на одлучување за избор на проекти и износи со кои истите ќе се 
финансираат, поради не секогаш утврден прецизен начин на евалуација на проекти 
преку дефинирање на активностите на инволвираните страни, јасни и прецизно 
дефинирани критериуми за избор и износ на средства кој се одобрува, не обезбедува 
јасност/прецизност, еднаквост и транспарентност во начинот на одлучување и може 
да доведе до субјективност и при тоа да не се доделат средства на општини/подрачја 
кои имаат приоритет и поголема потреба од истите, како и да се доделат средства за 
проекти за кои не се обезбедени средства во целост и истите да останат подолг период 
незавршени.   
 

2.2.  Буџетските циркулари кои се доставуваат до општините  
 

2.2.1. Капиталните дотации до ЕЛС се планираат со Годишна програма за работа на 
одделни буџетски корисници. Нормативно е утврдена обврска на надлежните 
министерства и фондови најдоцна до 30 април во тековната година да ги објават 
утврдените критериуми, процедури и рокови за распределба на наменски и 
капитални дотации35. По овој рок следи период на евалуација на проектите и 
донесување на одлука кои проекти ќе бидат финансирани. 
  

Временски уредениот начин на одлучување кои проекти ќе се финансираат во 
тековната година влијае врз планирањето на приходите и расходите во ЕЛС. 
Имено, постојните нормативни акти во делот на финансирање на ЕЛС и изготвување 
на буџети уредуваат дека пред изготвување на буџетот на општината за наредната 
година, до истата од страна на министерот за финансии најдоцна до 30 септември во 
тековната година треба да биде доставен буџетски циркулар за наредната година со 
кој ќе ја извести секоја општина одделно за одлуките на Владата за наменските 
дотации, блок дотациите и другите дотации за општините утврдени со закон како и 
проценки за овие дотации за наредните две години. 
 
Утврдивме дека при планирање на капиталните расходи од дотации во буџетот, 
општините најчесто се водат од склучени договори од минати години или од 
изготвени проекти со кои планираат да аплицираат на објавени конкурси/јавни 
повици за доделување на финансиски средства за капитални инвестиции во 
тековната година, од причина што во добиените буџетските циркулари не се 
содржани износите на капиталните дотации предвидени за наредната година. 
 

                                                 
35 Член 8 од Закон за финансирање на ЕЛС  
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Во отсуство на информации за капитални дотации во буџетскиот циркулар и имајќи 
го предвид рокот и начинот на донесување на Годишните програми и Одлуките за 
нивна реализација, општините не се во можност реално да ги планираат приходите и 
расходите од капитални дотации.  
Во прилог на наведеното се податоците во табелата подолу, каде се прикажани 
вкупните планирани и реализирани расходи по намени на основните буџети на сите 
80 општини во РСМ и Град Скопје36. 
 

 
 

Анализата на податоците упатува на тоа дека најголеми отстапувања помеѓу 
планираните и реализираните расходи има во делот на капиталните расходи кои ги 
опфаќаат сопствените средства и средствата од капитални дотации. Во 2017 година 
истите се остварени во износ од 40% од планираните, во 2018 година процентот 
изнесува 41%, додека во 2019 година нивната реализација изнесува 60%. 
 

2.3. Прикажување на Капиталните трансфери/дотации до ЕЛС во Буџетот на 
РСМ 
 

2.3.1. Буџетот на РСМ е акт со кој се планираат годишните приходи и другите приливи 
и одобрените средства и во себе ги вклучува централниот буџет и буџетите на 
фондовите. Основниот буџет претставува годишен план на приходи и други приливи 
и одобрени средства со буџетот за финансирање на основните надлежности на 
буџетските корисници.  
Трансферите на средства од Буџетот на РСМ до буџетите на ЕЛС се опфатени под 
поимот дотации, со кои се обезбедуваат дополнителни приходи во буџетот на 
општината за финансирање на нејзините надлежности определени со закон.  
Поаѓајќи од основните буџетски начела за сеопфатно, јасно и транспарентно 
прикажување на капиталните дотации до ЕЛС од буџетот на РСМ, истите треба да 

                                                 
36 Трезорска канцеларија во Министерството за финансии 

во 000 денари

планирани реализирани планирани реализирани планирани реализирани
плати и надоместоци 2.790.526 2.346.211 2.857.184 2.388.318 2.787.096 2.493.055
резерви и недефинирани расходи 105.431 19.382 108.624 32.477 94.553 50.593
стоки и услуги 6.661.605 3.862.722 6.526.863 4.089.326 6.726.718 5.259.773
каматни плаќања 83.248 46.165 59.895 44.956 51.866 43.405
субвенции и трансфери 2.089.021 1.459.157 2.218.458 1.581.616 3.037.028 2.755.860
социјални бенефиции 59.868 38.265 63.771 45.703 56.169 48.194
капитални расходи 13.119.886 5.324.715 10.106.027 4.301.628 9.688.811 5.892.915
отплата на главница 428.498 332.099 484.503 420.819 546.748 527.553
вкупно 25.338.083 13.428.716 22.425.385 12.904.843 22.988.989 17.071.348

2017 2018 2019
група
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бидат прикажани во целост по програми и потпрограми на буџетските корисници во 
групата на Капитални расходи на ставка Капитални дотации до ЕЛС.  

 

Со увид во Буџетот на РСМ и годишните програми за работа за периодот 2017 – 2019 
година на буџетските корисници преку кои се врши трансфер на средства за 
капитални инвестиции во ЕЛС, ја утврдивме следната состојба: 
 

- средствата за реализирање на програмите за рамномерен регионален развој се 
обезбедуваат во Буџетот на РСМ преку БРР, програма ОA-Рамномерен 
регионален развој на ставка Капитални дотации до ЕЛС и преку МЛС програма 
ОА-Рамномерен регионален развој ставка Разни трансфери; 

- средствата за реализирање на владината развојна потпрограма Ц1-
Унапредување на животната средина и развојната потпрограма 60-Заштита на 
води која е составен дел на буџетските програми се обезбедуваат во Буџетот на 
РСМ преку МЖСПП, на ставка Други градежни објекти; 

- средствата за реализирање на владината развојна потпрограма 2А-Финасиска 
поддршка на руралниот развој се обезбедуваат во Буџетот на РСМ преку 
АФПРР, на ставка Капитални субвенции за претпријатија и невладини 
организации. 
 

Утврдивме дека дел од средствата предвидени со овие програми се наменети за 
капитални дотации до ЕЛС, но истите не се разграничени според намената на 
соодветната ставка, односно истите во целост се планираат на една ставка. 
Ваквиот начин на планирање/буџетирање на средствата наменети за капитални 
дотации до ЕЛС по раздели и програми без да се врши разграничување според 
намената на соодветни ставки, не дава целосна и јасна слика за средствата наменети 
за капитални дотации до ЕЛС и влијае на начелото на транспарентност и 
прикажување на трансакциите во Буџетот на РСМ на единствен и конзистентен 
начин. 
 
3. Реализација и мониторинг над реализацијата на капиталните трансфери 

 

3.1.  Реализирани трансфери за капитални инвестиции во ЕЛС 
 

3.1.1. Во периодот од 2017 до 2019 година капиталните трансфери/дотации до ЕЛС во 
вкупен износ од 3.038.123 илјади денари се реализирани врз основа на донесени одлуки 
од Владата на РСМ за реализација на програмски и одделни стратешки мерки, преку 
носителите на одделните програми/потпрограми. Средствата за капиталните дотации 
до ЕЛС се обезбедени во Буџетот на РСМ во разделот на секој буџетски корисник 
одделно. 
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                                                                                                                                                   во 000 денари 

 
 

Анализата на реализираните трансфери  на средства за капитални инвестиции до ЕЛС 
укажува дека најмногу средства до ЕЛС се дадени преку Владата на РСМ во 2019 година 
или 723.744 илјади денари. Од овие средства 88% или 642.847 илјади денари се дадени 

врз основ на Одлуки за одобрување на средства согласно програма С–Унапредување на 
животната средина, Потпрограма С4–Програма за намалување на аерозагадувањето, 
за 2019 година, за набавка на високоефикасни инвертер клима уреди, која програма 
треба да се реализира во наредниот период преку ЕЛС. 
Значителни средства или 581.055 илјади денари во 2017 година се дадени за капитални 
инвестиции во ЕЛС преку АФПЗРР. Околу 95% од овие средства се исплатени по 
склучени договори по објавен јавен повик за реализација на програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година. Од причина што АФПЗРР објавува јавни 
повици за кои општините можат да аплицираат на секои три години, општините ги 
реализирале претходно склучените договори и доставиле документи на исплата со цел 
да можат да аплицираат со нови проекти во 2018 година.  
 
3.1.1. Реализација на капитални трансфери до ЕЛС по програми по буџетски 
корисници 
 
3.1.1.1. Капиталните трансфери до ЕЛС врз основа на одлука/програма утврдена од 
Владата на РСМ, се користат за финансирање на инвестициони проекти. Со ревизијата 
констатиравме дека во одлуките/програмите е утврдено кој е надлежен за нивно 
спроведување, корисникот на средствата, износот и намената за која средствата се 
одобруваат. Овие одлуки/програми се донесени во тековните години во период од април 
до август. По донесената одлука за одобрување на средства за финансирање на одреден 
проект, општината е должна да спроведе јавна набавка и да склучи договор за 
изведување на работите, за што е потребен период од најмалку два месеца.  
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Имајќи предвид дека се работи за капитални инвестиции кои најчесто опфаќаат 
изградба на инфраструктурни објекти за чија реализација е потребен подолг временски 
период, носењето на одлука за нивно финансирање во средината на тековната година, 
создава ризик за целосна и навремена реализација на средствата обезбедени со буџетот 
за тековната година за таа намена односно: 

- склучување на договори за финансирање на капитални инвестиции кои нема да 
можат да се реализираат до крајот на тековната година и раскинување на истите 
или 

- авансна исплата на средствата одобрени со програмата за тековната година, пред да 
се реализира капиталната инвестиција во целост. 

 
За начинот на реализација на средствата за капитални трансфери до ЕЛС, кај секој 
буџетски корисник во периодот предмет на ревизија, утврдивме:  
 
Влада на Република Северна Македонија 
 
Во периодот предмет на ревизија преку разделот на Владата на РСМ се обезбедени и 
вкупно трансферирани средства во износ од 896.127 илјади денари за капитални 
инвестиции кон ЕЛС. Средствата се реализираат врз основа на одлуки од Владата и 
склучени договори со корисниците. Вкупно реализираните средства обезбедени преку 
буџетските програми се прикажани во следниот графикон.  

 
во 000 денари 

 
 
Со увид во владините одлуки  и начинот на нивна реализација утврдивме:  

- Со цел намалување на аерозагадувањето во РСМ, Владата во 2019 година донела 
одлуки преку програмата Унапредување во животната средина, потпрограма 
С4-Програма за намалување на аерозагадувањето, да додели средства на 
општини каде има најголемо аерозагадување. Во одлуките се наведени 
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корисници на средства и износите кои им се одобруваат според намена. Врз 
основа на овие одлуки склучени се договори со 9 општини во РСМ  кои треба 
доделените средства да ги искористат за набавка на високоефикасни инвертер 
клима уреди односно замена на постоечките нееколошки системи за греење. По 
искористување на средствата општините, согласно договорите и одлуките се 
должни да достават извештај до Владата на РСМ. По овие договори преку 
Владата до ЕЛС се трансферирани средства во износ од 642.847 илјади денари. 

- Со Одлука37 од Владата во 2018 година на општина Тетово и се одобрени 140.400 
илјади денари за чистење и депонирање на комуналниот отпад на локалитетот 
с.Фалише – Тетово. Не е склучен договор од причина што во Одлуката истото не 
е предвидено. Предвидена е обврска на општината за искористените средства 
да достави извештај до Владата, која треба да го следи наменското користење на 
средствата.  

- Преку програмата администрација, реализирани се средства во вкупен износ од 
80.897 илјади денари по донесени одлуки и склучени договори со три општини. 
Овие средства се доделени за изградба на инфраструктурни објекти и тоа: 
ревитализација и автоматизација на постоечки објект за водоснабдување во 
Пробиштип, изградба на затворен пазар во Велес и центар за параглајдерство во 
Крушево.  

На ревизијата не и беа доставени извештаи од корисниците на средствата врз основа 
на кои Владата, треба да го следи наменското трошење на средствата. 

 
Капитални трансфери  преку  Министерство за локална самоуправа 
 
МЛС е надлежен орган за водење на политиката за поттикнување рамномерен 
регионален развој преку изготвување на предлог стратешки документи и оперативни 
акциони плански документи за регионален развој и организирање и координирање на 
активностите за нивно следење и оценување на спроведувањето. 
Во периодот предмет на ревизија, преку МЛС до ЕЛС се доделени средства за 
капитални инвестиции во вкупен износ од 443.990 илјади денари. Од овие средства 
најголем дел или 339.897 илјади денари се за реализација на владината развојна 
подпрограма 4А – изградба на плоштад Скендер бег, а останатите 104.093 илјади 
денари се за финансирање на проекти по одлуки за доделување на средства за развој 
на подрачја со специфични развојни потреби и развој на селата, по владината 
програма ОА-рамномерен регионален развој. Средствата доделени преку програмата 
ОА-рамномерен регионален развој, се по основ на склучени договори помеѓу БРР и 
општините корисници на средствата. (образложено во делот Капитални трансфери 
преку Биро за регионален развој, од овој извештај). 

 

                                                 
37 Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Владата на Република Македонија за 2018 година бр. 
44-10830/1 од 04.12.2018 
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За реализацијата на средствата од владината развојна подпрограмата Изградба на 
плоштад Скендер бег, истакнуваме: 

 

Во конечниот извештај на ДЗР за извршена ревизија на финансиските извештаи на 
МЛС за 2016 година заедно со ревизија на усогласеност е обелоденето дека Проектот “ 
Изградба на спомен – обележјето Плоштад Скендербег” е инициран од општина Чаир, 
согласно Законот за меморијални споменици и спомен обележја, а финансиран е од 
средства обезбедени од Владата на РСМ. Проектот е започнат во 2011 година и било 
предвидено да се реализира во 3 (три) фази. Првата фаза од неговата реализација 
траела до јули 2013 година.  
 

Со увид во доставената документација за реализација на втората фаза на проектот 
констатиравме: 

- Согласно Заклучок38 на Влада од Октомври 2014 година, втората фаза започнала 
да се реализира во 2014 година и се планирало да заврши во 2017 година. Со 
Заклучокот се задолжува МЛС средствата утврдени во Буџетот на РСМ во 
разделот на ова Министерство во потпрограма 40 – Активности поврзани со 
децентрализација, ставка Капитални дотации на ЕЛС, да ги исплаќа за изработка 
на проектна документација и сукцесивно по доставување на комплетни времени 
ситуации за извршени градежни работи. Средствата се планирани без да се 
донесе Програма на Владата за 2014 година за користење на средствата за 
проектот “Изградба на спомен–обележјето Плоштад Скендербег”, Ваквото 
постапување не е предвидено во Законот за финансирање на ЕЛС, каде е уредено 
дека капиталните дотации се користат за финансирање на инвестициони 
проекти врз основа на програма утврдена од Владата на РСМ. За реализација на 
втората фаза од проектот донесени се програми на Владата за користење на 
средства за “Изградба на спомен–обележјето Плоштад Скендербег“ надземен 
пешачки премин за 2015 до 2018 година39. Со годишните програми се утврдени 
активностите, носителот на активностите, намената на износот на планираните 
средства и начинот на исплата на средствата обезбедени од Буџетот на РСМ 
утврдени во раздел на МЛС потпрограма 4А - Плоштад Скендербег, ставка 
Капитални дотации на ЕЛС. За реализација на програмите е надлежно МЛС. 
Според информацијата изготвена од МЛС доставена до Владата на РСМ во 
декември 2019 година, е наведено дека во периодот од јануари 2014 година до 
декември 2018 година за изработка на проектна документација (основен проект 
за втора и трета фаза), како и за изведени градежни и градежно занаетчиски 
работи од втората фаза од разделот на министерството, потпрограма 4А - 

                                                 
38 Заклучок на Влада на РМ бр.42-17/31 од 31.10.2014 година 
39 За 2015 Службен весник на Република  Македонија бр.62 од 20.04.2015, за 2016 Службен весник на 
Република Македонија бр.2 од 08.01.2016, за 2017 Службен весник на Република Македонија бр.192 од 
17.10.2016 и за 2018 Службен весник на Република Македонија бр.21.од 02.02.2018 година 
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Плоштад Скендербег, ставка Капитални дотации на ЕЛС, реализирани се 
средства во вкупен износ од 766.498 илјади денари. 

  
- За третата фаза од проектот “Изградба на спомен–обележјето Плоштад 

Скендербег“ подземен паркинг изработен е основен проект. Според информација 
добиена од вработените во МЛС, третата фаза од проектот не е започната со 
изведба. Согласно заклучокот од Влада од Октомври 2014 година, финансирањето 
на оваа фаза од проектот треба да биде преку јавно приватно партнерство. 

 
Капитални трансфери  преку Биро за регионален развој  
 
БРР е надлежен орган за спроведување на Одлуките за доделување средства за 
финансирање на проекти за развој на селата и за доделување средства за 
финансирање на проекти за развој на специфични развојни подрачја, донесени од 
Владата на РСМ. БРР со општините кои се носители на проектите склучува договори 
за реализација на истите, во кои се утврдува висината и начинот на користење на 
доделените средства. 

 
Со увид во поодделните годишни програми за рамномерен регионален развој и 
одлуките на Влада за доделување на средства за финансирање на проектите, ги 
утврдивме следните состојби: 

- Средствата за истата програма се обезбедуваат во Буџетот на РСМ во раздел 
БРР и раздел МЛС програма ОА рамномерен регионален развој; 

- Одлуките на Влада за распределба на средствата кои ги спроведуваат МЛС и 
БРР за 2018 и 2019 година се донесени во јуни односно јули во тековните 
години40, поради што е задоцнето потпишувањето на  договорите со ЕЛС. 
Имено, задоцнетото потпишување на договорите предизвикало проблем во 
реализација на проектите во предвидениот рок (до крајот на годината), поради 
што склучени се анекс договори за пролонгирање на роковите, а со цел 
реализација на програмите за рамномерен регионален развој. Исто така, со 
одредбите од анекс договорите е утврдено: да се изврши трансфер на сите 
средства на сметката на општината - носител на проектот, истите да се чуваат 
на сметката на општината и исплатата за изведени работи да се врши  по 
добиена согласност од БРР или МЛС. Во 2018 и 2019 за развој на селата и 
подрачјата со специфични развојни потреби склучени се 145 договори со 
општините во вкупен износ од 161.121 илјади денари, од кои за 49 договори 
склучени се анекс договори, по кои авансно се исплатени 68.016 илјади денари 
или околу 42% од вкупниот износ од склучените договори. Авансната исплата 
на сите средства пред извршување на работите предвидени со договорите 
создава ризик средствата за капитални инвестиции да бидат искористени за 

                                                 
40 За 2017 година Одлуката е донесена во месец април 
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други намени. Според доставените податоци од БРР, од вкупно 49 анекс 
договори по кои е извршено авансно плаќање, 45 се целосно завршени, а за 
четири проекти од 2019 година се очекува нивна целосна реализација до крајот 
на 2020 година. 
Со авансна исплата на средствата во рамки на одобрените со програмата за 
тековната година, се прикажува целосна реализација на истата, пред да се 
реализираат сите капитални инвестиции предвидени со програмата за 
рамномерен регионален развој. 

- Во периодот предмет на ревизија за реализација на проекти за развој на селата 
и подрачја со специфични развојни потреби преку програмата ОА, БРР 
склучило 186 договори со општини по кои се реализирани 228.208 илјади 
денари, од кои 124.115 илјади денари до општините се трансферирани преку 
БРР, а останатите 104.093 илјади денари преку МЛС. Изградбата на 
инфраструктурните објекти во селата и подрачјата со специфични развојни 
потреби, треба да придонесе за подобрување на квалитетот на живот на 
локалното население. 
 

Носењето на одлуки од страна на Владата, проектите од програмата ОА рамномерен 
регионален развој да се финансираат од два субјекти и при тоа одговорното лице од 
БРР да склучува договори во име и за сметка на МЛС, не овозможува постоење на 
единствен систем за евиденција и следење на користењето на средствата од страна 
на БРР, за што истото е надлежно согласно закон.  
 

Ревизијата има потреба да истакне дека ваквата состојба е надмината со донесување 
на Годишната програма за рамномерен регионален развој за 2020 година со која 
средствата за финансирањето на проектите за развој на селата и подрачја со 
специфични развојни потреби се предвидени во разделот на БРР, додека во разделот 
на МЛС се предвидени само средства за финансирање на активностите и задачите на 
центрите за развој на планските региони за тековната година. 
 

Капитални трансфери преку Агенција за финансиска поддршка во земјоделството 
и рурален развој  
 

Средствата наменети за реализација на владината развојна поддпрограма 2А 
Финансиска поддршка на руралниот развој се обезбедени во буџетот во разделот на 
АФПЗРР. Во периодот 2017-2019 година  преку АФПРЗЗ се реализирани вкупно 775.755 
илјади денари за капитални инвестиции до ЕЛС. Средствата се трансферирани врз 
основа на склучени договори помеѓу АФПЗРР и општините корисници на средства за 
финансирање на проекти од областа на руралниот развој.   
Средствата се исплатени за финансирање на вкупно 162 проекти до 65 општини во 
републиката. Од овие 65 општини, 36 се градски општини и за нив се трансферирани 
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вкупно 447.836 илјади денари, а останатите 29 се рурални општини и за нив се 
трансферирани 327.919 илјади денари. 
 

Преку АФПЗРР се финансираат мерки од областа на руралниот развој и тоа: 
- Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и 

водостопанството опфаќа овозможување/изградба на пристап до земјоделско 
земјиште; 

- Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини  опфаќа инвестиции 
во локална патна инфраструктура за поврзување на две или повеќе населени 
места, водоснабдителни и канализациони системи објекти и опрема за домови за 
деца и млади, домови на култура во населени места во рурални средини; 

- Обнова и развој на селата  опфаќа изработка на урбанистички планови за 
населени места во рурални средини, инвестиции за изградба, реконструкција на 
улици, плоштади, зелени површини и шеталишта во населени места во руралните 
средини; 

- Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните 
подрачја опфаќа инвестиции во локална патна инфраструктура за поврзување на 
населени места–села со локалитети од значење за начинот на живот и работа на 
селската популација, изградба или реконструкција на патна инфраструктура за 
пристапност до и околу природни знаменитости во рурални средини, нивно 
означување, уредување и воведување на комплементарни содржини, уредување на 
излетнички места и озеленување на површини покрај природни езера и 
магистрални патишта во рурални средини. 

во 000 денари 

 
Анализата на податоците укажува дека најмногу средства се дадени за подмерките за 
подобрување на квалитетот на животот во руралните средини.  
АФПЗРР за овие мерки објавува повик на секои три години, но праксата покажува дека 
голем дел од договорите со општините за доделување на средства не се склучуваат во 
годината кога е објавен јавниот повик. Како главна причина за задоцнето склучување 
на договорите се: 

0 100000 200000 300000 400000 500000

124. Пристап до земјоделско земјиште 

321. Подобрување на квалитетот на живот во 
рурални средини

322. Обнова и развој на селата

323. Зачувување и унапредување на 
традиционалните вредности во руралните …

Вкупно трансферирани средства до ЕЛС по вид на мерка за рурален развој во 
период 2017-2019 година
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- евалуација и прифаќање/одобрување на барањата и донесување на привремено 
решение за одобрување на средства, кој најчесто е подолг од три, а во некои 
случаи е подолг и од девет месеци. Ова се должи на големиот број на барања и 
обемната документација од една и ограничените човечки ресурси во АФПЗРР од 
друга страна;  

- спроведување на јавна набавка за изведба на работите и склучување на договори 
со економските оператори од страна на општините, врз основа на кои договори, 
АФПЗРР склучува договор со општината за одобрување на финансиската 
поддршка.  
 

Поради ова во некои случаи договорите со корисниците за доделување на средства се 
склучуваат и по две години од објавата на јавниот повик. Забавената динамика на 
реализација на јавните повици и склучените договори доведува до ограничување на 
можноста за планирање и одобрување на повеќе финансиски средства за нови проекти 
по новите јавни повици, поради пренесување на обврски по договори од минати 
програми.  
  

 
 

Податоците укажуваат дека од вкупните трансферирани средства 5% се исплатени по 
договори склучени по програмата за 2013 година, значајни 86% се исплатени по 
договори по програма за 2015 година, незначителни 1% се по договори по програма за 
2016 година и 8% по склучени договори од програма за 2018 година. 
Влијание на навремено реализирање на програмите имаат и самите општини 
корисници на средствата, кои не секогаш навреме ги реализираат договорените 
обврски. Во АФПЗРР сеуште има нереализирани договори во целост, склучени по 
објавени јавни повици по програмите за 2013 и 2015 година.  

40,099

666,459

8,485 63,712

Трансферирани средства по договри од програми во период 
2017-2019 година

договори по програма за 2013 договори програма за 2015

договри програма за 2016 договори по програма за 2018
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По објавените јавни повици за годишните програми за 2013 и 2015 година 
нереализирани во целост се договори склучени во 2014 година со три општини41 и со 
две општини42 во 2015 година. Вкупната вредност на одобрените средства по овие 
договори е 49.068 илјади денари и се наменети за изработка на урбанистички планови 
во населени места-села. Во периодот 2014-2018 година согласно договорите по 
поднесени барања од општините исплатени им се по 20% аванс од вредноста на секој 
договор или вкупно 9.814 илјади денари. Со цел да им се помогне на општините и да се 
искористат договорените средства, АФПЗРР со општините, склучило повеќе анекси за 
продолжување на рокот во кои општините треба да ги изработат плановите и да 
достават уредна документација и барање за исплата, но од нивна страна не се 
реализирани договорените обврски. Договорените рокови и по склучените анекси за 
завршување на работите се истечени. 
Поради непочитувањето на договорените обврски од страна на општините, АФПЗРР 
согласно договорите и законските надлежности ја запрела исплатата по овие договори 
и во тек се активности за поврат на средствата. 
 
Капитални трансфери  преку Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

 

Во периодот предмет на ревизија по донесени Одлуки за финансирање на проекти за 
капитални инвестиции во ЕЛС, донесени врз основа на годишните програми, преку 
МЖСПП реализирани средства во вкупен износ од 288.346 илјади денари. 

во 000 денари 

 
 
Податоците укажуваат дека во периодот предмет на ревизија најмногу средства или 
118.874 илјади денари кои претставуваат 42% од вкупните, се исплатени по програмата 
С1- Унапредување на животната средина. Оваа програма опфаќа доделување на 

                                                 
41 Општина Теарце, Општина Дојран и Општина Дебарца 
42 Општина Тетово и Општина Неготино 
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средства за инвестиции за изработка на техничка документација и изработка на 
канализациони системи и системи за одведување и пречистување на отпадни води.  
Средствата за реализирање на програмите за животна средина се обезбедуваат од 
Буџетот на РСМ и од надоместоци кои што ги плаќаат физички и правни лица кои ја 
загадуваат животната средина со користење на производи и супстанции, се корисници 
на природните богатства, ја оптеретуваат животната средина со отпадоци, увезуваат 
одредени употребувани производи во Републиката и произведуваат или увезуваат 
производи и стоки кои се штетни или содржат штетни материи за животната средина 
и природата. Реализацијата на програмите се врши врз основа на склучени договори со 
корисниците на износи одобрени со одлуките. По добиеното известување за износот 
на одобрени средства општината спроведува јавна набавка и склучува договор со 
економски оператор во кои се утврдува вредноста на инвестицијата. Врз основа на 
добиена уредна документација за извршени работи, МЖСПП средствата ги исплаќа 
директно на изведувачот.  
 
Со извршената ревизија кај проектите кои се реализираат преку МЖСПП 
констатиравме: 

- Средствата за Унапредување на животната средина - Програма за 
инвестирање во животната средина  се наменети за инвестиции за изработка 
на техничка документација и изработка на канализациони системи и системи 
за одведување и пречистување на отпадни води. Истите се обезбедени од 
сопствени приходи на МЖСПП остварени од споменатите надоместоци, поради 
што неискористените средства во тековната година планирани со годишната 
програма, остануваат на располагање на МЖСПП и се пренесуваат за наредните 
години. Во периодот предмет на ревизија, за реализација на активности по овие 
годишни програми склучени се 84 договори по кои се одобрени 139.000 илјади 
денари. До јули 2020 година реализирани се во целост 67 договори во вредност 
од 118.874 илјади денари, 7 договори во вкупна вредност од 5.310 илјади денари 
се раскинати поради не исполнување на договорените обврски и 10 договори во 
вкупна вредност од 8.250 илјади денари се во тек на изведба, што укажува на  тоа 
дека планираните инвестиции се реализирани во 86%, за 10% активностите се во 
тек, додека 4% од планираните не се реализирани.  
Со реализација на договорите извршени се значајни активности за изградба на 
канализациони системи и системи за одведување и пречистување на отпадните 
води, што влијае на подобрување на квалитетот  на животот на локалното 
население.   

- Средствата за Програма за заштита на води  се обезбедени од буџетот на РСМ 
во разделот на МЖСПП и се наменети за изградба на нови и одржување и 
унапредување постојните јавни водоснабдителни објекти и регулација на 
водотеци. За реализација на оваа програма во периодот 2018-2019 година 
склучени се 24 договори во вкупна вредност од 77.800 илјади денари, од кои 19 
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договори се реализирани во целост и се исплатени 63.069 илјади денари, додека 
5 договори во вредност од 14.100 илјади денари не се реализирани односно 
општините до МЖСПП не доставиле уредна документација за извршени работи.  
Наведеното укажува дека 79% од склучените договори се реализирани и за нив 
се исплатени  81% од средствата. Со реализација на договорите, извршени се 
значајни активности за изградба на нови и унапредување на постојните јавни 
водоснабдителни објекти и регулација на водотеци, заради заштита од 
штетното дејство на водата, што влијае на подобрување на квалитетот на живот 
на локалното население. Сепак,  имајќи предвид дека средствата за оваа 
програма се обезбедуваат на годишно ниво од буџетот, нереализираните 
договори претставуваат обврски кои се пренесуваат за наредната година и 
влијаат врз обезбедувањето на средства и обемот на активности при планирање 
на следната годишна програма. 

- Средствата обезбедени во Буџетот за реализација на Програмата за 
инвестиции се исплатени по склучени договори за доделување на финансиски 
средства согласно Одлуки на Владата, за распределба на средства остварени по 
основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како 
наменски дотации на општините. Со оваа одлука годишно се планираат и 
одобруваат во просек околу 23.000 илјади денари за 943 општини во РСМ.  
Општините до МЖСПП доставуваат предлог еколошки  проекти кои планираат 
да ги реализираат со одобрените средства од Програмата. МЖСПП ги одобрува 
проектите, по што општината спроведува јавна набавка за реализација на 
проектот. Согласно потпишаниот договор, по добиена комплетна 
документација за реализираниот проект, од страна на службеници од МЖСПП 
се прави увид во реализацијата и МЖСПП исплаќа директно на изведувачот по 
договор за цесија.  
Во Програмата за инвестиции за 2018 година освен наменските дотации за овие 
9 општини во износ од 22.383 илјади денари, утврдени се и средства во износ од 
22.460 илјади денари за капитални дотации на други општини за изработка на 
проекти од областа на животната средина (изградба на колекторски систем, 
реконструкција и санација на канал за наводнување, конзервирање на депонија, 
изградба на парк).  
Во 2019 година поради двапати предвидени средства во разделот на МЖСПП за 
реализирање на Одлука на Владата за распределба на средства остварени по 
основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива за 2018 
година како наменски дотации на општините (со буџет и со ребаланс) и  
амандмански предлог за финансирање на еколошки проект, МЖСПП наместо 
24.800 илјади денари има одобрени 56.000 илјади денари за овие намени. Со цел 
да се искористат средствата и да им се помогне на општините кои немаат 
доволно сопствени средства за капитални инвестиции, Министерството се 

                                                 
43 Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Центар, Чаир, Кичево, Битола, Новаци и Могила  
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обратило до Владата за добивање на согласност овие средства да се доделат за 
реализација на конкретни проекти за кои се добиени барања од општините и се 
однесуваат за инвестиции за изградба на водоводни линии и фекални и 
атмосферски канализациони системи.  
По добиен Заклучок44 на Владата, Министерството склучило 25 договори со 
општините и исплатило средства на изведувачите во вкупен износ од 47.300 
илјади денари. 
Ваквата состојба упатува на тоа дека не се воспоставени сеопфатни контролни 
механизми при изготвување и донесување на ребаланс на буџетот на РСМ, што 
може да доведе до намалување на одобрени средства за активности по кои веќе 
се преземени обврски. 

 
Капитални трансфери преку Министерство за транспорт и врски 

 

Врз основа на донесени Одлуки од Владата на РСМ, преку МТВ за капитални дотации 
до ЕЛС, во периодот од 2017 до 2019 година се реализирани средства во вкупен износ од 
170.323 илјади денари, прикажано по проекти, во графиконот подолу.   

                                                                                                     во 000 денари 

 
 

Податоците укажуваат дека најмногу средства или 38% од вкупно реализираните се за 
изградба на систем за водоснабдување во општина Сопиште, додека незначителни 2% 
од средствата се реализирани по програмата урбанизам и градежништво.  

Со увид во начинот на реализација на средствата предвидени со годишните програми 
преку МТВ, утврдивме: 

                                                 
44 Бр.45-9959/1 од 16.12.2019 година 
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- Финансирањето на општините за проекти за поддршка на имплементација на 
декадата и стратегијата на Ромите се врши согласно Одлуки на Владата на РСМ45. 
Во Одлуките е утврдено дека МТВ треба средствата да ги префрли на посебна 
наменска сметка на одредените општините, кои се должни средствата да ги 
користат за утврдената намена и да доставуваат годишен извештај за наменското 
користење на средства до министерот без ресор во Владата, задолжен за 
имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во РСМ. 
Неискористените средства, општините имаат обврска да ги вратат и уплатат во 
Буџетот на РСМ. Во самите Одлуки не е утврдена обврска на склучување на 
договори помеѓу давателот на средствата и корисникот на истите, ниту помеѓу 
корисниците на средствата и Кабинетот на Министерот без ресор задолжен за 
имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во РСМ. 
 

Со увид во документите за реализација на овие владини одлуки го  констатиравме 
следното: 

- МТВ средствата ги трансферира на посебни наменски сметки на општините 
и при тоа, согласно Одлуките не склучува договори со општините корисници 
на средствата и не го следи наменското користење на средствата, како што  е 
предвидено со Законот за финансирање на ЕЛС каде е утврдена обврска 
„надлежните министерства и фондовите го следат користењето на  
капиталната дотација‘‘ .  

- Општините по спроведена јавна набавка и склучени договори со економски 
оператори-изведувачи на работите, средствата ги користат за финансирање 
на проекти од комунална инфраструктура согласно намената за која им се 
доделени, а по реализација на инвестицијата доставуваат извештај.   
Во тек се активности за реализација на проекти во седум општини46 на кои 
преку МТВ им се трансферирани средства во вкупен износ од 19.980 илјади 
денари.   

Ваквиот начин на постапување согласно Одлуки во кои не е превидено склучување на 
договор помеѓу давателот и корисникот на средствата во кои ќе се уреди начинот на 

                                                 
45 Одлука за распределба на средства од Буџетот на РМ за 2017 година за поддршка на имплементација на 
декадата и Стратегијата за Роми бр.44-8349/1 (Службен Весник на Република Македонија бр.189/17), 
Одлука за распределба на средства од Буџетот на РМ за 2018 година за поддршка на имплементација на 
декадата и Стратегијата за Роми бр.44-5935/1 (Службен Весник на Република Македонија бр.111/18), Одлука 
за распределба на средства од Буџетот на РМ за 2019 година за поддршка на имплементација на декадата 
и Стратегијата за Роми бр.45-5117/1 (Службен Весник на Република Северна Македонија бр.147/19) и Одлука 
за изменување и дополнување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на РМ за 2019 година 
за поддршка на имплементација на декадата и Стратегијата за Роми бр.45-9335/1 (Службен Весник на 
Република Северна Македонија бр.252/19)    
46 Ресен, Гостивар, Тетово, Кичево, Битола, Берово и Шуто Оризари 
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следење и известување за реализацијата на доделените средства, не овозможува 
следење на наменското трошење на средствата. 

- За основот и начинот на реализација на 
средствата од програмата изградба на водовод 
Сопиште, Овластениот државен ревизор извести 
во Конечниот извештај за извршена ревизија на 
финансиските извештаи и ревизија на 
усогласеност на МТВ за 2018 година за сметката за 
редовно работење, од октомври 2019 година.  

 

Со ревизијата констатиравме:  
 

- Средствата за финансирање на проектот Изградба на регионален систем за 
снабдување со вода за пиење за дел од населени места во општина Сопиште-
Регионален водовод Патишка река , согласно заклучок на Владата по 185та 
седница од 31.01.2014 година, ќе се обезбедат во вкупен износ од 260.000 илјади 
денари, и тоа; во буџетот на МТВ за период 2015 и 2016 година во вкупен износ 
од 110.000 илјади денари и во буџетот на АФПЗРР за 2015, 2016 и 2017 година во 
вкупен износ од 150.000 илјади денари. Согласно заклучокот, склучен е договор 
за извршување на групна набавка помеѓу Општина Сопиште, МЗШВ, АФПЗРР и 
МТВ, во кој е утврдено, МТВ да врши мониторинг врз реализацијата на проект и 
одобрување на потпишани и заверени ситуации по извршена работа, а АФПЗРР 
да врши финансирање на проектот со средства обезбедени со Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој.  

- Во јануари 2016 година, МТВ до Општина Сопиште, доставило известување за 
обезбедени средства и процедура за начинот и постапката за користење на 
истите, кои треба да бидат запазени при реализација на Проектот: „Изградба на 
регионален систем за снабдување со вода за пиење за дел од населени места во 
општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река“. Во него е наведено дека 
средствата за 2016 година во износ од 66.876 илјади денари се обезбедени во 
буџетот на МТВ и истите ќе се исплаќаат по доставена уредна документација за 
извршени работи.  

- Во јуни 2016 година, Општина Сопиште по спроведена јавна набавка, склучила 
договор со економски оператор за изведба на проектот. Вредноста на договорот 
е 140.336 илјади денари, со рок на изведба од 18 месеци од воведување во работа. 
Во 2016 година изведени се работи во вредност од 3.447 илјади денари, поради 
што средствата во буџетот на МТВ за 2016 година за оваа намена останале 
неискористени. Во 2017 година, по доставена уредна документација за извршени 
работи, на посебна наменска сметка на Општината преку МТВ се префрлени 
средства во износ од 12.000 илјади денари.  
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- Од причина што работите не се завршени, во јануари 2018 година, по добиено 
известување од Владата дека во буџетот на МТВ за 2018 година за оваа намена 
се обезбедени средства во износ од 75.000 илјади денари, Општина Сопиште 
склучила анекс бр.1 кон основниот договор во кои рокот за изведба е заклучно 
со месец октомври 2018 година, како би можеле да се искористат одобрените 
средства. Во 2018 година извршени се дел од предвидените работи во вредност 
од 43.702 илјади денари. 

- По добиено известување од Владата дека во 
буџетот на МТВ за 2019 година за оваа намена се 
обезбедени средства во износ од 20.000 илјади 
денари, Општината во ноември 2018 склучила 
анекс бр.2 кон основниот договор во кој е 
наведено дека изведувачот треба до крајот на 
2019 година да изврши работи во вкупна вредност 
од 20.000 илјади денари.  
Во 2019 година изведени се работи и платени се 
времени ситуации во вредност од 10.000 илјади денари. Работите околу 
изведбата се прекинати, поради тоа што со ребаланс на буџетот за 2019 година, 
средствата за оваа намена се намалени за 10.000 илјади денари, за што 
Општината доставила известување до изведувачот за прекинување на сите 
градежни активности, поради немање можност да обезбеди финансиски 
средства.  

 

Наведеното упатува дека од јуни 2016 година до декември 2019 година за оваа намена 
од МТВ до Општина Сопиште се исплатени средства во вкупен износ од 69.149 илјади 
денари, што претставува 49,27% од вредноста на договорот.  
И покрај тоа што со годишните буџети на МТВ за оваа намена биле предвидени 
доволно средства, поради забавената реализација на активностите, проектот не е 
завршен и населените места кои се на околу 15 км оддалечени од центарот на главниот 
град во републиката, остануваат без систем за снабдување со вода за пиење. 

 
Капитални трансфери преку Министерство за култура 

 

По спроведен јавен конкурс, изготвен извештај со прилог предлог проекти за 
финансирање од страна на Комисија формирана од министерот за култура и на 
предлог од министерот, Владата донела Програмата за користење на средства за 
капитални дотации до ЕЛС од областа на културата за 2019 година.  
 
Со увид и анализа во документацијата за начинот на реализација на програмата 
констатиравме: 

- МК во рамки на расположливите средства склучило договори со (6) шест општини 
во РСМ за доделување на средства за изградба и реконструкција на објекти од 
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областа на културата во вкупна вредност од 117.056 илјади денари, кои 
претставуваат само 8% од побараните средства од страна на општините за 
финансирање на овие шест проекти. За реализација на овие шест проекти 
побарани се вкупно 1.455.330 илјади денари.  

- Во договорите е утврдено дека средствата ќе се користат наменски, а исплатата 
на средства на сметката на општината, МК ќе ја врши по доставено барање на 
корисникот со уредна заверена документација за извршени работи. Важноста на 
договорите е согласно Годишната програма до 31.12.2019 година и утврдено е дека 
истите не може да предизвикаат пренесување на обврски во идни периоди. 

- Заклучно со јануари 2020 година по склучените шест договори во вкупна 
вредност од 117.056 илјади денари,  реализација и трансфер на средства има по 
пет договори во вкупна вредност од 87.056 илјади  денари, а по договорот со кој  на 
Град Скопје, за реконструкција со доградба и надградба на ЈУ Универзална сала – 
Скопје за фази припремни и земјени работи, му се одобрени средства во износ од 
30.000 илјади денари, нема реализација. Истакнуваме дека за овој проект, за фази 
припремни, земјени и бетонски армирачки работи, на Град Скопје по програмата 
за 202047 година, се одобрени 41.481 илјада денари. 
За овие пет договори исплатени се средства во износ од 86.033 илјади денари, 
односно 1.023 илјади денари помалку од договорените, од причина што за 
реализација на предвидените активности, општините со изведувачите на 
спроведените јавни набавки постигнале пониски цени од планираните. 

- Исплатата на средства е врз основа на доставена документација за изведени 
работи, освен за дел од средствата во износ од 7.828 илјади денари кои се 
трансферирани на сметка на Општина Крушево, согласно заклучок на Владата на 
РСМ без доставена документација за изведени работи. Имено, МК со Општина 
Крушево за изградба на спомен обележје на гробно место на „Тодор Проески“ во 
Крушево, склучило договор за обезбедени средства во износ од 10.000 илјади 
денари. Од страна на Општина Крушево за извршените градежни работи до МК, 
доставена е документација и добиени се средства во вкупен износ од 2.172 илјада 
денари. Поради немање можност активностите од договорот да се реализираат во 
целост во договорениот рок, Општина Крушево поднела Барање до МК и Владата 
на РСМ за пролонгирање на рокот за изведба на активностите од договорот, за 
кое барање Владата на РСМ, на седница одржана на 28.12.2019 година го 
задолжила МК да го реализира остатокот од нереализираните средства од 
договорот предвидени за реализација на проектот, по што МК постапило.   
 

Начинот на одлучување кои проекти ќе се финансираат со средства од буџетот во 
областа на културата и склучувањето на договори за нивно реализирање, укажува дека 
дел од средства се одобрени за проекти за кои не се во целост обезбедени средства. 
                                                 
47Програма за користење на средства за капитални дотации до единиците на локалната самоуправа во 
областа на културата за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 29/20) 
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Имајќи ја предвид финансиската состојба на голем дел од општините во РСМ, пред се 
на руралните и нивните буџети за капитални инвестиции, одобрување на дел од 
средствата потребни за финансирање на одреден капитален проект не овозможува 
целосно завршување на започната инвестиција во планираниот период. Започнатите 
објекти остануваат во онаа фаза на изведба до која се обезбедени средства за нивно 
финансирање. 
 

 
                                                                                 
                                                                                                     
 
 
 
 
 

Дом на култура во с.Матејче, Липково                                      Дом на култура, с.Камењане, Боговиње 
 
Финансирање на дел од проект, во услови кога не се обезбедени и предвидени целосно 
изворите на финансирање, не е во согласност со Законот за финансирање на ЕЛС и 
создава ризик започнатите капитални проекти да останат незавршени, до целосно 
обезбедување на средства. 
 
Капитални трансфери преку Министерство за финансии  
 
Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП Project for improvement of 
municipalities capacities ) се реализира преку развојна програма на Министерството за 
финансии.  
 
Средствата за финансирање на овој проект се обезбедени со три заеми од 
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, еден грант од ЕУ ИПА кој се 
администрира од страна на Светска банка и средства обезбедени како национално 
кофинансирање од Буџетот на РСМ на ЕУ ИПА грантот. 
Во периодот од 2017 до 2019 година од сметката на основен буџет на МФ до ЕЛС 
извршен е пренос средства во вкупен износ  од 236.038 илјади денари за кофинасирање 
на проекти на општините на кои им се доделени средства од ЕУ ИПА грантот за 
финансирање на капитални инвестиции.   
Имено на 24 декември 2014 година, Европската унија и Светска банка имаат склучено 
административен договор, согласно  кој Светска банка е администратор на дел од ИПА 
средства за рурална инфраструктура наменети за РСМ. Светска банка и РСМ склучиле 
договор за грант број ТФ018812, со кој на РСМ и се доделени 15,5 милиони евра грант 
средства од ИПА програмата на Европската унија. Вкупниот фонд на средства 
изнесува  20,7 милиони евра, од кои 15,5 милиони евра обезбедени преку ЕУ ИПА 
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грантот, а 5,2 милиони евра средства кофинансирани од Буџетот на РСМ. 
Дополнително во рамки на ИПА компонентата се обезбедени средства во износ од 1,4 
милиони евра за енергетски ефикасни општински проекти, за поставување на 
фотоволтаични системи во јавни објекти. 

Процесите на идентификување, подготовка, избор, набавка, управување и следење на 
спроведување на под проектите, техничката помош и сите други активности, како и 
начинот на формирање и функционирање на организационите единици задолжени за 
имплементација на овој Проект се пропишани во Оперативен прирачник подготвен од 
страна на Министерството за финансии и одобрен од Светска банка на 04.08.2009 
година, кој во март 2015 година е ажуриран и дополнет со процедури за компонентата 
за рурална инфраструктура, по одобрување на ИПА средствата за оваа намена.  

Корисници на средствата обезбедени со ИПА грантот се ЕЛС, на чија што територија се 
наоѓаат рурални средини наведени во Списокот на рурални средини и рурални 
заедници во Република Македонија.48  

Вкупно 78 општини од кои 61 се рурални, додека 17 се урбани општини, склучиле 83 
договори со МФ за реализација на 133 општински проекти. Максималната вредност на 
финансиска поддршка по општина е дефинирана на тој начин што урбаните општини 
може да користат максимален износ до 120.000 евра, додека пак руралните може да 
користат максимален износ до 260.000 евра.  
 

Сите општински проекти се завршени во 2019 година. Нивната реализација треба да 
овозможи економски, социјален и територијален развиток на земјата и намалување на 
регионалните разлики преку изградба и подобрување на инфраструктурата во 
руралните средини.  
 
Капитални трансфери преку Министерство за одбрана 

 
Со Одлука на Владата на РСМ49 одобрени се средства во износ од 34.000 илјади денари 
за поправка на локален пат кој води кон Армискиот полигон Криволак, низ с.Криволак 
и од с.Пепелиште кон Армискиот полигон Криволак. Средствата за оваа намена 
согласно Одлуката се обезбедени со буџетот на РСМ за 2019 година во разделот на МО. 
Во истата е наведено дека МО е должно да ги префрли средствата на посебна наменска 
сметка на Општина Неготино, која по завршување на активностите, треба да достави 
извештај до Владата на РСМ за начинот на искористување на одобрените средства и 
неискористените средства да ги врати во Буџетот на РСМ.  
Во Одлуката не е предвидено склучување на договор ниту помеѓу давателот и 
корисникот на средствата ниту помеѓу Владата на РСМ и општината како корисник. 
Со увид во активностите за реализацијата на оваа Одлука констатиравме: 

                                                 
48 „Службен Весник на Република Македонија“ број 89/2011 
49 Одлука бр.45-8888/1 од 12.11.2019 година 
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- МО на ден 29.11.2019 година префрлило 34.000 илјади денари на наменска сметка 

на Општина Неготино. 
- Општина Неготино по спроведена јавна набавка во јануари 2020 година 

склучила договор со економски оператор за изведба на работи-Реконструкција 
на локален пат Криволак-Пепелиште во вкупна вредност од 24.762 илјади 
денари. Вишокот одобрени средства во износ од 9.328 илјади денари, општината 
ги вратила во Буџетот на РСМ на 16.06.2020 година.  

- За овој проект изготвен е Завршен извештај од изведените работи во кој е 
наведено дека од страна на претставници на инвеститорот, надзорниот орган и 
изведувачот е констатирано дека сите изведени работи се согласно проектот.  

- Во тек е изготвување на извештај од страна на општината до Владата, за 
информирање за реализацијата на доделените средства, согласно Одлуката за  
одобрување на средства.  
 

Со реконструкцијата на овие локални патни правци обезбедено е побрзо и побезбедно 
поврзување на населените места и Армискиот полигон Криволак кој припадниците на 
Армијата на РСМ го користат за национални  и меѓународни потреби.  
 
3.1.1.2. Согласно член 27 од Законот за државната ревизија, за потребите на ревизијата 
беа ангажирани надворешни стручни лица-експерти од областа на градежништвото, за  
потврдување на наменското користење на дел од трансферираните средствата кон ЕЛС 
за капитални инвестиции. Надворешни експерти извршија увид во документацијата и 
фактичката состојба на изградени инфраструктурни објекти во четири општини, и тоа: 
 

Р. 
Бр. 

Давател на 
средства  

Општина 
корисник на 

средства 
Предмет на договор 

Вредност на 
договор во 

денари 

1 АФПЗРР Карбинци  

Реконструкција на улица 1 КП2260 и дел од 
КП2250 и улица2 КП2251/1 и дел од КП2252/1 
КП2261/1 КП2088/1 КП2086 и КП2085 сите КО 
Крупиште 19.944.120 

2 БРР  Петровец 
Изведба на фекална канализација во 
с.Горно Коњаре 3.392.427 

3 БРР  Вевчани 
Изградба и партерно уредување на мал 
плоштад во Вевчани 4.367.597 

4 МЖСПП  Липково 

Регулација на речно корито на 
Слупчанска река, с.Слупчане општина 
Липково   16.000.000 

Вкупно:     43.704.144 
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Согласно заклучокот од Извештаите, објектите се изведени спрема одобрената 
техничка документација, Законот за градење и технички прописи за ваков вид на 
објекти, а воедно не се констатирани недостатоци во документацијата и изведбата. 
 
3.3.Сметки на кои се трансферираат Капиталните дотации до општините 

 
3.3.1. ЕЛС своето работење го вршат преку сметки во рамки на трезорот. Во 
нормативните акти кои го уредуваат начинот на трезорското работење е утврдена 
класификацијата на сметките, при што за евидентирање на приходите и расходите од 
дотации предвидени се посебни сметки (за приходи сметката 930, за расходи 
сметките 937 и 903).  
Со ревизијата утврдивме дека на овие сметки (930, 937 и 903) се евидентираат приходи 
и расходи од блок дотации, но не и приходи и расходи од капитални дотации. 
Констатиравме дека дел од буџетските корисници, средствата за капитални дотации 
до ЕЛС ги трансферираат на наменска сметка (789), а дел на сметката на основниот 
буџет на општината (630) во зависност од тоа на која сметка од нив побарала 
општината да и се доделат средствата.  
Ваквиот начин на трансферирање на средствата создава ризик средствата за 
капитални инвестиции да бидат искористени за други намени. Имено, во услови кога 
општината има голем износ на неподмирени обврски од редовното работење, во 
случај на присилно извршување на наплата, средствата кои наменски се дотирани за 
капитални инвестиции на сметката на основниот буџет (630) можат да бидат 
искористени за подмирување на овие обврски. 
 
3.4. Мониторинг над реализацијата на средствата за капитални дотации  

 
3.4.1. Буџетските корисници преку кои се врши трансфер на средства за капитални 
дотации до ЕЛС, се должни да го следат користењето на истите односно имаат 
надлежност за следење на реализацијата на дотациите. При констатирање на 
неправилности во користењето на дотацијата, давателот на средствата е должен да ја 
запре исплатата и за тоа да го извести Министерството за финансии.  
Покрај давателот на средствата, надлежност за следење на дотациите има и 
Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините50, 
формирана од Владата. Оваа Комисија е должна да ја следи примената на 
критериумите, транспарентноста на процедурите и нивната доследна реализација при 
распределбата на средствата од дотациите, да изготвува извештаи за развојот на 
системот за финансирање на општините, со предлози за негово подобрување, да го 
следи наменското користење на дотациите, да дава мислење на Уредбата за 
методологија за распределба на приходите од ДДВ и на Уредбата за методологија за 
утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите. 
                                                 
50 Член 15 од Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа 
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Со ревизијата во начинот на мониторинг над реализацијата на капиталните 
инвестиции констатиравме: 

 не е пропишан единствен начин за мониторинг над реализација на капиталните 
дотации, поради што не е унифицирано постапувањето од страна на давателите 
на средства. Буџетските корисници преку кои во периодот предмет на ревизија 
се трансферирани средства за капитални дотации до ЕЛС на свој начин 
воспоставиле мониторирање над реализацијата на доделените средства, преку 
увид во документација за извршени работи и физичка посета на местото на 
изведба, за што се изготвува записник/извештај од увид на терен кон кои често 
се приложува и фотографски материјал.  

 Владата на РСМ има формирано Комисија за следење на развојот на системот 
за финансирање на општините. Комисијата согласно своите надлежности не е 
во можност да ја следи распределбата на средства за капитални дотации и 
нивното наменско користење од причина што не е донесена Уредба за 
методологија за распределба на капитални и наменски дотации.  
Во рамки на утврдените надлежности, Комисијата има дадено мислење на 
Уредбата за методологија за распределба на приходите од ДДВ и на Уредбата за 
методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите 
за 2019 година.  
Исто така, Комисијата има изработено Годишен извештај за развојот на 
системот на финансирање на општините за 2017 година и Полугодишен 
извештај за првата половина од 2018 година, во кои се констатирани состојби и 
дадени се препораки за преземање на дополнителни мерки и активности за 
подобрување на системот за финансирање на општините. Дел од препораките 
се насочени кон потребата од зголемување на сопствените приходи кај 
општините, како и на реалното планирање на буџетот на истите.  
Респектирајќи ги реализираните активности, нецелосната реализација на 
надлежностите на Комисијата не обезбедува доволен придонес за развојот на 
системот за финансирањето на општините и унапредување на начинот на 
распределбата на дотациите, со цел навремено сервисирање на обврските на 
корисниците на истите и непречена реализација на нивните надлежности, како 
и на транспарентноста на наменското користење на истите. 
 

Непостоењето на унифицираност во мониторирањето на состојбите и реализацијата 
од страна на буџетските корисници или централизиран мониторинг над реализацијата 
на трансферираните средства за капитални инвестиции во ЕЛС, влијае врз проценката 
за ризик за целосна реализација на проектите што овозможува носење одлуки 
средства да се одобруваат за проекти кои имаат висок ризик за навремена реализација 
како и да не се предвидуваат средства за веќе започнати проекти.  
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4. Известување за реализација на капиталните трансфери до ЕЛС и ефектите 
од истите 
 

4.1.1. Буџетските корисници преку кои се реализираат програмите со кои се опфатени 
мерки за доделување на средства за капитални инвестиции во ЕЛС, се должни до 
Владата на РСМ да достават извештај за реализација на програмите. 
Во насока на остварување на поставените цели и очекуваните резултати буџетските 
корисници, треба да обезбедат мониторинг и евалуација на извршувањето на 
активностите на своето работење преку релевантни вредносни и квантитативни 
индикатори.  
Со ревизијата утврдивме дека и покрај законската обврска утврдена во одделните 
закони, буџетските корисници преку кои се реализираат програми кои опфаќаат 
мерки за капитални дотации до ЕЛС, не сите корисници доставуваат годишни 
извештаи за реализација до Владата, и тоа: 
 

- МК нема изготвено и доставено извештај за реализација на Програмата за 
користење на средства за капитални дотации до ЕЛС од областа на културата за 
2019 година. 

- БРР изготвило годишни извештаи за реализација на ОА програмата во кои се 
содржани информации за корисниците на средствата, одобрените износи и 
наменета и истите ги доставило до МЛС, кое пак до Владата доставува годишни 
извештаи за спроведувањето на Акциониот план 2016 – 2018 и Стратегијата за 
регионален развој 2009-2019. Во тек е подготовка на годишен извештај за 2019 
година за следење на Стратегијата за регионален развој 2009-2019 година. 
Годишните извештаи содржат информации за реализирани проекти од МЛС и БРР 
по програма за регионален развој ОА, како и реализирани средства по владини и 
буџетски програми од други институции со регионална развојна компонента.  За 
реализираните проекти МЛС изработува прегледи со индикатори по спроведени 
проекти. Прегледите содржат податоци за назив на проектот, носителот на 
проектот и исплатените средства за проектот по поодделни приоритети, но во 
истиот нема податоци за проценка на индикаторите, поради што не постои основ 
за реално следење и оценување на реализација на мерките од Стратегијата.  

- АФПЗРР изготвила и доставила извештаи за реализација на Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за годините предмет на ревизија. 
Извештаи за реализација изготвило и доставило и МЖСПП за реализација на 
програмите за инвестирање, но не и за годишните програми за управување со 
водите. Во извештаите, се содржани општи информации за начинот на 
реализација на програмата, кој и за која намена има право на користење на 
средствата, бројот на склучени договори и вкупно доделените средства по намени 
односно по одделни мерки. Од извештаите не може да се утврди каде, колку и за 
што се дадени средства за капитални инвестиции (изградба/реконструкција на 
патишта во одредени места во вкупна должина изразена во км, водоводни мрежи 
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во места во должина изразена во км. или канализациони или атмосферски мрежи 
за третман на отпадни води во одредени места и во должина изразена во км., 
изградба на паркови, домови на култура и сл.), и колку време било потребно за 
реализација на проектите, како би можело да се утврдат економски параметри за 
проценка на инвестициите. Од причина што во стратешките документи и 
акциските планови за реализирање на стратешките цели, индикаторите за 
следење на реализацијата се дефинирани наративно, а не со јасно утврдени 
вредносни и квантитативни показатели, со извештаите за реализација на 
активностите не може да се врши нивна проценка и да се даде оценка за ефектот 
од спроведените активности и да се утврдат тенденциите и трендовите на развој. 

Не доставените извештаи и наведениот начин на известување, не дава целосна слика 
на ниво на државата за вкупно трансферираните средства за капитални дотации до 
ЕЛС, за степенот на реализација на капиталните трансфери и ефектите од 
реализацијата на капиталните инвестиции и влијае врз носење на национални одлуки 
за ефикасна распределба на средствата по проекти за капитални инвестиции во 
идните периоди.  
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IV. ЗАКЛУЧОК 
 
За управување со капиталните трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ не се создадени 
сите неопходни услови  од страна на надлежните институции во Републиката.  
 
Мултидисциплинарната регулатива како системска рамка за изготвување на 
стратешки документи за градење на долгорочни цели, политики и активности за 
стабилен систем за управување со капиталните трансфери на ниво на држава, 
опфаќаат различен период на долгорочно планирање и не секогаш имаат јасно 
дефинирани цели, активности, индикатори и извори на финансирање, како и не 
донесената методологија за начинот на распределба на средствата за капиталните 
трансфери, оневозможуваат интегрирано управување, го отежнуваат нивното 
планирање, реализација, следење на ефектите и не даваат јасна и целосна слика за 
состојбата на трансферираните средства за капитални инвестиции од Буџетот на РСМ 
кон ЕЛС.  
Имајќи ја предвид материјалноста и значајноста на трансферираните средства од 
буџетот на државата кон ЕЛС за капитални инвестиции, за ефективно управување со 
истите и за создавање на сите неопходни услови од страна на надлежните институции 
во Републиката, потребно е да се спроведат активности за доуредување на областа, 
преку подобра комуникација и координација помеѓу надлежните институции, што ќе 
придонесе за подобрување на целокупниот процес на управување со капиталните 
трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ, за нивно навремено, целосно и ефективно 
планирање, реализација, мониторинг над реализацијата и известување за ефектите од 
капиталните инвестиции.  
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V. ПРЕПОРАКИ 
 

Владата на РСМ да преземе следните активности:  
 

1. Донесување на Уредба за методологија за распределба на капиталните и 
наменските дотации на предлог на надлежните министерства.  

2. Да пропише рамка за унифицирана содржина на стратешките документи и 
оперативните/акциони планови во делот на утврдени цели и приоритети за 
дејствување, дефинирање на мерки за нивно остварување, со јасно разграничени 
надлежности, временски периоди, извори и износи на средства и мерливи 
индикатори/очекувани резултати изразени со квалитативни и квантитативни 
параметри.  

3. Во Одлуките за доделување на средства за капитални инвестиции во ЕЛС да се 
утврди обврска за склучување на договор помеѓу давателот и корисникот на 
средствата, со кој ќе се уредат правата и обврските на договорните страни, во врска 
со реализацијата на капиталните дотации. 

4. Навремено и целосно ажурирање на податоци во „Систем за координација во 
планирањето, спроведувањето, мониторинг и евалуација на политиката за 
рамномерен регионален развој“. 

 
Министерство за локална самоуправа 

  
Одговорното лице на МЛС да преземе мерки и активности:  

 

1. Донесување на стратегија за регионален развој, имајќи ги предвид заклучоците и 
препораките содржани во Извештајот за извршено завршно оценување на 
Стратегијата за регионален развој 2009 – 2019 година и согласно Законот за 
рамномерен регионален развој.  

2. Средствата кои се наменети за капитални дотации до ЕЛС да се планираат на 
соодветна ставка во Буџетот на министерството  

3. За обезбедување на документацијата врз основа на која  Советот за рамномерен 
регионален развој изготвува предлог одлуки за распределба на средства по 
одделни проекти, од причина што истото е надлежно за стручна и 
административно-техничка поддршка за работата на Советот.  

4. Средствата кои се трансферираат до ЕЛС за капитални инвестиции да се 
дозначуваат исклучиво на посебни наменски сметки. 
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Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
 

Одговорното лице во АФПЗРР да преземе мерки и активности:   
 

1. Во соработка со одговорното лице во МЗШВ, во годишните програми да се обезбеди 
податок за периодот на објава на јавен повик за мерки по кои можат да аплицираат 
ЕЛС. 

2. Во соработка со одговорното лице во МЗШВ, во годишните програми средствата 
кои се планираат за мерки за капитални трансфери до ЕЛС да бидат планирани и 
буџетирани на соодветна ставка во буџетот на Агенцијата.  

3. Средствата кои се трансферираат до ЕЛС за капитални инвестиции да се 
дозначуваат исклучиво на посебни наменски сметки. 

4. Општините кои не ги исполниле договорените обврски од минати години, а 
роковите предвидени со договорите се истечени, да ги вратат средствата кои им 
биле дадени како аванс за извршување на договорените обврски.  

 
Министерство за животна средина и просторно планирање 

 

Одговорното лице на МЖСПП да преземе мерки и активности: 
 

1. Средствата кои се наменети за капитални дотации до ЕЛС да се планираат и 
буџетираат на соодветна ставка во Буџетот на министерството. 

2. При доделување на средства приоритет при одлучувањето да имаат проекти за кои 
целосно се обезбедени финансиски средства. 

3. Утврдување на јасни и прецизни критериуми за одобрување на проекти кои ќе се 
финансираат со средства од годишните програми како и јасен критериум за начин 
на утврдување на износот на средства кои се одобруваат. 

4. При исплата на средствата кон ЕЛС, при вршење на платниот промет со  договори 
за цесии, да се известат општините за исплатата на обврските кон изведувачите, 
како би можеле истите цесиите да ги реализираат преку платниот промет. 

 
Министерство за култура 
 

Одговорното лице на МК да преземе мерки и активности: 
 

1. Навремено донесување на годишната Програма за користење на средства за 
капитални дотации до ЕЛС во областа на културата. 

2. Утврдување на јасни и прецизни критериуми за одобрување на проекти кои ќе се 
финансираат со средства од годишните програми како и јасен критериум за начин 
на утврдување на износот на средства кои се одобруваат. 

3. При доделување на средства приоритет при одлучувањето да имаат проекти за кои 
целосно се обезбедени финансиски средства и проекти кои се веќе започнати. 
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4. Изготвување на извештај за реализација на годишната програма и доставување на 
истиот до Владата на РСМ. 
 

Министерство за транспорт и врски 
 

Одговорното лице на МТВ да преземе мерки и активности за: 
 

1. Склучување на договори со корисниците на средства од Програмата поддршка и 
имплементација на стратегијата за Роми и следење на нивната реализација.  

2. Во соработка со другите надлежни институции да го утврди  степенот на 
реализација на активностите, причините за застој/не завршување и да обезбедат 
средства за завршување на започнатиот проект за Изградба на регионален систем 
за снабдување со вода за пиење за дел од населени места во општина Сопиште-
Регионален водовод Патишка река. 

 
Министерство за финансии 
 

Одговорното лице на МФ да преземе мерки и активности: 
 

1. Буџетскиот циркулар кој се доставува до општините да содржи податоци за 
тековните планирани износи на капиталните дотации и за наредните две години. 

2. Меѓусебно усогласување со буџетските корисници за одобрените средства по 
програми, потпрограми и соодветни ставки за фискалната година пред нивно 
инкорпорирање во Посебниот дел на буџетот на РСМ.  

 
Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините 
 

1. Комисијата, по донесување на Уредба за методологија за распределба на 
капиталните и наменските дотациите, да обезбеди следење на примената на 
критериумите за распределба на дотациите, транспарентноста на процедурите и 
нивна доследна реализација при распределбата на средствата и да дава препораки 
за надминување на констатирани недостатоци при распределбата на дотациите и 
предлози за подобрување на системот. 
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             Прилог број 2 
 

Одговор 
на забелешките по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор 

 
На Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор бр.10-439/1 од 15.03.2021 
година за извршената ревизија на успешност на тема „Капитални трансфери кон 
ЕЛС од Буџетот на РСМ“, добиени се забелешки од одговорното  лице на: 

 Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
број 32-880/2 од 05.04.2021 година, заведени во Државниот завод за ревизија 
под број 10-439/10 од 14.04.2021 година; 

 Министерство за финансии број 08-2083/2 и 08-1898/2 од 12.04.2021 година, 
заведени во Државниот завод за ревизија под број 10-439/11 од 19.04.2021 
година и 

 Министерство за животна средина и просторно планирање број 22-1686/2 од 
20.04.2021 година, заведени во Државниот завод за ревизија под број 10-
439/12 од 27.04.2021 година. 

 
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е следното: 
 
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
 

1. Забелешката на препораката по констатираната состојба во точка 2.1.2.1., која се 
однесува на преземање на активности со цел да се обезбеди податок во 
годишните програми за периодот на објава на јавен повик за мерки по кои можат 
да аплицираат ЕЛС, претставува известување за планираните активности од 
страна Агенцијата. Имено, одговорното лице на Агенцијата известува дека во 
Предлог Програмата за наредна година, од нивна страна ќе биде предложен 
периодот за објавување на јавните повици за доделување на средства на ЕЛС.  

 

2.  Забелешката на препораката по констатираната состојба во точка 3.3.1., која се 
однесува на преземање на активности за трансферирање на средствата за 
капитални инвестиции до ЕЛС да се дозначуваат исклучиво на посебни 
наменски сметки, претставува известување  за начинот на постапување на 
Агенцијата при исплата на средствата, кој ревизијата го имаше предвид во текот 
на извршување на ревизијата. Имено, Агенцијата известува дека средствата за 
капитални дотации ги трансферира на сметка која општината ја навела во 
барањето за исплата.  
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3. Забелешката на препораката по констатираната состојба во точка 3.1.1.1., која се 

однесува на преземање на активности за поврат на средствата кои на име аванс 
се дадени на општини кои не ги исполниле договорените обврски од минати 
години, а роковите предвидени со договорите се истечени, претставува 
известување за преземените активности од страна на Агенцијата. Имено, 
доставено се Решенија бр.25-898/1, бр.25-900/1, бр.25-901/1, и бр25-902/1 од 
18.03.2021 година, со кои Агенцијата ги задолжува општините да извршат поврат 
на средствата. Во прилог на забелешките не се доставени други дополнителни 
докази за менување на утврдената состојба и дадената препорака. 
 

Министерство за финансии 
 

4. Забелешката на констатираната состојба  во точка 1.1.1., која се однесува на 
обврската за донесување на Уредба за методологија за распределба на 
капиталните и наменските дотации не се прифаќа од причина што не се 
доставени докази дека споменатата Уредба е донесена, туку се наведени 
хронолошки активности пропишани со законот кои ревизијата ги имаше 
предвид во текот на извршување на ревизијата.  
Забелешката за вториот став од оваа точка на зборот „донесено“ се прифаќа, 
поради техничка грешка и истото соодветно ќе биде заменето во Конечниот 
извештај на овластениот државен ревизор.  
  

5.  Забелешката на препораката по констатираната состојба во точка 2.2.1., која се 
однесува на преземање на активности во буџетските циркулари кои се 
доставуваат до општините да бидат содржани и податоци за тековните 
планирани износи на капиталните дотации и за наредните две години, не се 
прифаќа, од причина што не се доставени дополнителни докази туку се 
наведени хронолошки активности за: доставување на буџетскиот циркулар до 
ЕЛС, донесување на буџетот и роковите до кога треба да се објават критериуми 
за распределба на капиталните дотации. Законски утврдениот тек на наведените 
активности ревизијата ги имаше предвид и истите се образложени во 
извештајот.   
 

6. Забелешката на препораката по констатираната состојба во точка 2.3.1. која се 
однесува на прикажувањето на капиталните трансфери кон ЕЛС на соодветна 
програма и ставка во Буџетот на РСМ претставува известување за начинот на 
меѓусебно усогласување со буџетските корисници за одобрените средства по 
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програми, потпрограми и соодветни ставки за фискалната година пред нивно 
инкорпорирање во Посебниот дел на буџетот на РСМ. 

 
7. Забелешката на препораката по констатираната состојба во точка 3.4.1. која се 

однесува на потреба за следење на капиталните дотации од страна на 
Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините, 
претставува известување за причините поради кои Комисијата не е во можност 
да ја реализира оваа надлежност, како и известување за останатите активности 
кои истата ги презема за реализирање на своите надлежности, кои ревизијата ги 
имаше предвид при спроведување на ревизијата и истите се содржани во 
извештајот.  
 

Министерство за животна средина и просторно планирање 
 
8. Забелешката на констатираната состојба во точка 2.1.3.1. која се однесува на 

критериумите за евалуација на проектите и одлучување кои проекти ќе се 
финансираат со средства од годишната програма за инвестирање во животната 
средина претставува известување дека  само дел од проектите кои биле оценети 
со максимални бодови се финансирани поради ограничени финансиски 
средства предвидени со програмата, но без да се наведат критериумите за 
извршениот избор. Наведената состојба ревизијата ја имаше предвид во текот на 
извршување на ревизијата.  
Начинот на доделување на средства за распределба на средства за финансирање 
на одделни проекти во 2021 година не беше предмет на ревизија поради што 
делот од забелешката изнесена во алинеа 2 претставува известување  за 
критериумите содржани во Конкурсот за распределување на средства за 
финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од 
областа на животната средина за 2021 година 
 

9. Забелешката на препораката која се однесува на констатираната состојба во 
точка 2.3.1. за начинот на планирање и буџетирање на средствата за 
финансирање на капитални инвестиции во општините врз основа на годишните 
програми во разделот на Министерството, претставува известување за начинот 
и ставката на која овие средства се планираат во Буџетот на РСМ, кој ревизијата 
го имаше предвид и истото е наведено во овој извештај.  
 

10. Забелешката на препораката која се однесува на констатираната состојба во 
точка 2.1.3.1. дека при доделување на средства приоритет треба да имаат проекти 
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за кои целосно се обезбедени финансиски средства, претставува известување 
дека во иднина Министерството ќе ја има ова во предвид наведената состојба 
при одлучување кои проекти ќе бидат финансирани со средства од годишните 
програми.   

 
11. Забелешката на препораката која се однесува на констатираната состојба во 

точка 2.1.3.1. дека постои потреба од утврдување на јасни и прецизни критериуми 
за одобрување на проекти кои ќе се финансираат со средства од годишните 
програми како и јасен критериум за начин на утврдување на износот на средства 
кои се одобруваат, претставува известување  за активностите кои ги преземало 
Министерството во однос на критериумите во Програмата за инвестирање во 
животната средина за 2021 година, како и за активностите кои ќе ги преземе за 
постапување по истата. 

 
12. Забелешката на препораката која се однесува на констатираната состојба во 

точка 3.1.1.1.  при вршење на платниот промет со договори за цесии, од страна на 
Министерството да се достави известување до општините, како би можеле 
истите цесиите да ги реализираат преку платниот промет, претставува 
известување за активностите кои Министерството ќе ги преземе во нареден 
период за постапување по дадената препорака. 
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