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Бучетска транспарентнпст и птшетнпстСтудија за јавна
пплитика
Впвед
Транспарентнпста и птшетнпста се два пд псумте пснпвни принципи на
дпбрп владееое.1Транспарентнпста претппставува јавнпст и видливпст
на акциите, мерките, цената и ефектите пд некпја дејнпст.
Организацијата на Обединетите нации укажува дека транспарентнпста
знаши дека пдлуките се дпнесуваат и се спрпведуваат закпнски и
регуларнп, а „ппдразбира дека дпвплнп инфпрмации се дпстапни и
дека тие се дпстапни вп леснп разбирливи фпрми и медиуми.“2Ваквата
дефиниција укажува дека не е дпвплнп една инфпрмација да биде
пбјавена, туку и граданите да мпжат леснп да дпјдат дп неа и да ја
разберат. Отшетнпста пак ппдразбира дека институциите ќе даваат
извещтај за свпјата рабпта и ппстигнуваоа пред граданите, а преку
нивните извещтаи граданите ќе мпжат да ги ппвикуваат институциите
на пдгпвпрнпст за тпа какп ги спрпведуваат пплитиките, мерките,
услугите и слишнп. Отшетнпста е невпзмпжна без транспарентнпст и
владееое на правп.3
Оваа студија се фпкусира на бучетската транспарентнпст и јавна
пплитика на бучетската транспарентнпст и птшетнпст на бучетските
кприсници вп Република Македпнија. Зпщтп е важна бучетската
транспарентнпст?Сппред Организацијата за екпнпмска спрабптка и
развпј бучетската транспарентнпст е дефинирана какп „целпснп
пбелпденуваое на сите релевантни фискални инфпрмации на

1

Какп псум принципи на дпбрп владееое се прифатени: партиципација, владееое на
правп, транспарентнпст, респпнзивнпст, приентиранпст кпн кпнсензус, еднаквпст и
инклузивнпст, ефективнпст и ефикаснпст, и птшетнпст. What is Good Governance?;
United Nations; Economic and Social Commission for Asia and the
Pacifichttp://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
2
Ibid.
3
Ibid.
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навремен и систематски нашин.“4Сппред Медунарпднипт мпнетарен
фпнд(ММФ), фискалната транспарентнпст вп јавните финансии е
главен елемент на дпбрптп владинп управуваое кпе ппнатаму впди
кпн макрпекпнпмска и фискална стабилнпст и е детерминанта за
ппвиспки стапки на екпнпмски раст. Фискалната транспарентнпст мпже
да служи и за ранп идентификуваое на пптенцијални ризици пп
фискалните резултати щтп пак впди кпн ранп предупредуваое и
сппдветна фискална реакција при прпменети екпнпмски претппставки.
Ппнатаму, фискалната транспарентпст пвпзмпжува птшетнпст кпн
граданите-данпшни
пбврзници,
а
и
пвпзмпжува
ппдпбра
кредитпсппспбнпст кпн медунарпднипт пазар на капитал.5Сппред
Иницијативата
за
птвпрен
бучет
(Open
Budget
Initiativе)6транспарентнпста вп јавните финансии ппмага за ппефтинп
медунарпднп кредитираое и ппмага за ппдпбрена ефикаснпст вп
јавнптп трпщеое, дпдека згплемена нетранспарентнпст впди кпн
намалена фискална дисциплина. Сппред истражуваоетп на Центарпт
за екпнпмски анализи (ЦЕА)7 ппвиспкп нивп на фискална
транспарентнпст специфишнп за Република Македпнија ќе знаши и:
– Ппгплема партиципација вп бучетскипт прпцес.
– Релаксација на дебатата при дпнесуваое на бучетпт вп
Спбрание на Република Македпнија.
– Градеое на кпнсензус ппмеду пплитишките елити/актери.
– Ппдрщка за рефпрми пд администрација (централна и
лпкална), јавнпст, бизниси и цивилен сектпр.
– Инпвативни пристапи за ппефикасен и ппефективен
бучетски прпцес.
– Ппппвплнп рангираое на Република Македпнија пд
кредит рејтинг агенциите.
4

OECD Best Practices for Budget Transparency, стр.7, Organization for Economic Cooperation
and
Development.
Paris,
2002
http://www.oecd.org/governance/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparen
cy%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf
5
Види ппвеќе наFACTSHEET, How Does the IMF Encourage Greater Fiscal
Transparency?September 22, 2014:
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fiscal.htm.
6
Види ппвеќе на Open Budget Survey 2012, International Budget Partnership, Washington
D.C. http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf
7
Дпбрп управуваое преку ппгплема фискална транспарентнпст: Преппраки за
имплементација на преппраките пд ад-хпк кпмисијата, Центар за екпнпмски анализи,
Марјан Никплпв и Катерина Бпгпевска. Скппје, 2014:
http://cea.org.mk/documents/CEA_Fiscal%20transparency_budget_proces_FINAL.pdf.
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Оттука, бучетската транспарентнпст е еден пд клушните аспекти на
спвременптп демпкратскп владееое. Бучетските пари се пари на
граданите.Сппред тпа, увидпт вп планираоетп на трпщеоетп на јавните
пари претставува пснпвнп правп на граданите. Врз пснпва на
инфпрмациите за тпа какп изврщната власт ќе ги распредели
трпщпците, граданите, пратениците, струшната јавнпст, граданските
прганизации и бизнис сектпрпт ќе имаат ппдпбар увид вп пплитишките
припритети и развпјната пплитика за наредните некплку гпдини.
Ппадајќи пд тие инфпрмации, пвие шинители мпжат врз база на
ппипливи ппдатпци да ја разберат и кпментираат пплитиката на власта,
нп и да ги планираат сппствените активнпсти.
Студијатаги анализира и дава пценка на тпа кпи инфпрмации вп врска
сп нивните бучети и планираоа бучетските кприсници вп Македпнија
ги сппделуваат сп јавнпста, какп и дп кпј степен за свпјата рабпта тие и
се птшетни на јавнпста. Ппдатпците на кпи се базира анализата беа
спбрани преку мпнитпринг на бучетската транспарентнпст на 60
бучетски кприсници вп текпт на мај и јуни 2014 гпдина.
Студијата се спстпи пд три дела. Вп првипт дел, студијата ги истражува
и ги пбјаснува сегащните стандарди и закпнски нпрми за
транспарентнпст и кпнкретнпза бучетска транспарентнпст. Вп втприпт
дел
се
резимираат
медунарпдните
пценкиза
бучетската
транспарентнпст вп Македпнија, ппкпнкретнп пд пценката пд
Иницијативата за птвпрен бучет и Еврппската Кпмисија. Пптпа, врз
пснпва на резултатите пд мпнитпрингпт на бучетските инфпрмации кпи
институциите на нивните веб страни ги сппделуваат сп јавнпста - какп
најдпстапен и најлеснп пристапен сервис кпј граданите мпже да гп
кпристат за да дпбијат инфпрмација пд институциите - се анализира
сегащнптп нивп на бучетска транспарентнпст и птшетнпст на
институциите.
Вп третипт дел, студијата на јавната пплитика ги пбјаснува и дава
преппраки дп Владата за шекприте кпи се пптребни да ги превземе
зада ппстигне бучетска транспарентнпст и птшетнпст. Студијата ќе
дадепреппраки и наспки за тпа какп и щтп владините министерства
треба да направат сп цел да бидат сметани за транспарентни и птшетни
пд страна на граданите.
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Актуелната пплитика на транспарентнпст и бучетска
транспарентнпст вп Македпнија
Клушнп за секпе демпкратскп владееое е какви стандарди и каква јавна
пплитика за транспарентнпст и птшетнпст се спрпведува вп државата.
Вп Македпнија вп пгранишен дел, пдредени мерки за сппделуваое на
инфпрмации и ппдатпци сп јавнпста се регулирани и гарантирани сп
два закпни, Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен
карактер дпнесен вп 2006 гпдина и Закпнпт за кпристеое на
ппдатпците пд јавнипт сектпр дпнесен вп 2014 гпдина.
Сп Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер8се
пбезбедува јавнпст и птвпренпст вп рабптеоетп на имателите на
инфпрмации9 и им се пвпзмпжува на физишките и правните лица да гп
пстваруваат правптп на слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен
карактер. Какп „инфпрмација пд јавен карактер“ закпнпт ја дефинира
секпја „инфпрмација вп кпја билп фпрма щтп ја спздал или сп кпја
распплага имателпт на инфпрмацијата спгласнп сп негпвите
надлежнпсти“.10Притпа, секпја институција е пбврзана да впди и на
нашин дпстапен на јавнпста (преку Интернет, пгласна табла и слишнп) да
ја пбјавува листата на инфпрмации сп кпи распплага. Листата на
инфпрмации се пднесува на пснпвните кпнтакт инфпрмации на
институцијата, нашинпт на ппднесуваое на бараое за пристап дп
инфпрмации, прпписи кпи се пднесуваат на дејнпста на институцијата,
предлпг на прпграми, прпграми, стратегии, ставпви, мислеоа, студии и
други слишни дпкументи, сите ппвици вп ппстапката за јавните набавки
и тендерската дпкументација утврдени сп закпн, инфпрмации за
надлежнпста на институцијата, прганизацијата и трпщпците на
рабптеоетп, какп и за даваоетп на услуги на граданите вп управната
8

Закпн за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер. Редакциски прешистен
текст. Службен весник на Република Македпнија, бр. 6/10
9
Ibid."иматели на инфпрмации" се прганите на државната власт и други устанпви и
институции утврдени сп закпн, прганите на ппщтините, на градпт Скппје и на
ппщтините вп градпт Скппје, јавните устанпви и служби, јавните претпријатија и
правни и физишки лица кпи врщат јавни пвластуваоа и дејнпста пд јавен интерес
утврдени сп закпн;
10
Ibid.
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ппстапка и за свпите активнпсти,
издаваое на инфпрмативни билтени и
други
пблици
на
инфпрмираое,
интернет страницата за пбјавуваое на
пдлуки, акти и мерки сп кпи се влијае на
живптпт и рабптата на граданите идруги
инфпрмации кпи прпизлегуваат пд
нејзината надлежнпст.

Закпнски пбврски
Сппред Закпнпт за кпристеое на
ппдатпците пд јавнипт сектпр
прганите и институциите пд
јавнипт сектпр се дплжни
ппдатпците кпи ги спздаваат вп
врщеоетп
на
свпите
надлежнпсти да ги пбјават вп
шитлив
фпрмат
и
какп
непбрабптени
ппдатпци
вп
кпмпјутерски
пбрабптлив
фпрмат.

Истп така, знашајнп е дека Закпнпт за
слпбпден пристап дп инфпрмации пд
јавен карактер им укажува на имателите
на инфпрмации кпи активнпсти е
пптребнп да ги превземаат какп нашини
на инфпрмираое на јавнпста за нивната
рабпта. Па, така секпја институција е
пбврзана на свпјата пфицијална веб
страница да ги пбјавува закпнските и
Сппред Закпнпт за бучетите,
ппдзакпнските
акти,
да
издава
бучетите вп Македпнија се
спппщтенија дп јавнпста за свпјата
изврщуваат вп спгласнпст сп
рабпта,
да
пбјавува
статистишки
нашелата
на
сеппфатнпст
ппдатпци за свпјата рабпта, да ги
специфишнпст, екпнпмишнпст,
пбјавува извещтаите за рабптата кпи ги
ефикаснпст,
ефективнпст,
ппднесуваат дп прганите надлежни за
транспарентнпст и сигурнп
спрпведуваое на кпнтрпла и надзпр,
финансискп управуваое, а
какп и на друг нашин предвиден сп закпн
транспарентнпста
се
да ги прават дпстапни сите инфпрмации
дефинира какп дпстапнпст на
пд јавен карактер.11На пвпј нашин
јавнпста вп сите фази на
закпнски и преку рабптата на Кпмисијата
ппдгптвуваое и изврщуваое
за защтита на правптп за слпбпден
на бучетпт.
пристап дп инфпрмациите пд јавен
карактер (КОМСПИ), кпја е надлежна за
спрпведуваое на пдредбите пд пвпј
закпн се гарантира пдредена транспарентнпст кпн јавнпста.

11

Закпн за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер. Редакциски
прешистен текст.Службен весник на Република Македпнија, бр. 6/10
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Дппплнителнп, вп 2014
Бучетпт на една државна или
гпдина вп Македпнија се
јавнаинституција, истп какп и
впведе и ппшна да се
нејзината прпграма, е инфпрмација,
имплементира
нпва
пднпснп ппдатпк, щтп ја спздал или
јавна
пплитика
на
сп кпја распплага, па пттаму секпја
птвараое и кпристеое
институција е дплжна да гп пбјави и
на ппдатпците пд јавнипт
да гп направи дпстапен дп јавнпста.
сектпр. Сп пваа нпва
пплитика се спздаде
пбврска за прганите и
институциите пд јавнипт
сектпр јавнп да ги пбјавуваат ппдатпците кпи ги спздаваат вп
пстваруваоетп на свпите надлежнпсти. Целта на пваа нпвина е
ппттикнуваое на инпвациите, спздаваое на нпви спдржини, услуги,
ппттикнуваое на екпнпмски развпј, нп истп така и „згплемена
птшетнпст и транспарентнпст на јавнипт сектпр“.12Притпа, ппкрај
пбврската да ги пбјавуваат, секпј прган и институција има пбврска
редпвнпда ги ажурира пбјавените ппдатпци, да псигура
функципналнпст на веб страницата каде ги пбјавувана ппдатпците, какп
и функципналнпст на линкпт дп централнипт каталпг на ппдатпци пд
јавнипт сектпр. Сите ппдатпци кпи се птвараат за кпристеое се јавнп
дпстапни
на
веб
страницата
www.otvorenipodatoci.gov.mk.
Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација е
надлежнп да врщи надзпр врз спрпведуваое на пдредбите пд Закпнпт
за кпристеое на ппдатпците пд јавнипт сектпр.
Сп Закпн за кпристеое на ппдатпците
пд јавнипт сектпр пд 2014 г. сп цел

згплемена
птшетнпст
и
транспарентнпст на јавнипт сектпр
„Органите и институциите пд јавнипт
сектпр се дплжни спгласнп сп
нивните технишки мпжнпсти да
пбјават ппдатпци кпи ги спздаваат вп
врщеоетп на свпите надлежнпсти
кпи ќе ги направат дпстапни за
кпристеое“

И ппкрај тпа щтп двата закпни
нудат разлишни рещенија за
птвпренпст
и
пдредуваат
разлишна надлежна институција,
сепак Закпнпт за кпристеое на
ппдатпците пд јавнипт сектпр
всущнпст
претставува
и
пбезбедува ппвиспк степен на
птвпренпст. Тпа гп ппстигнува на
тпј нашин щтп ги пбврзува
институциите на веб страницада
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Закпн за кпристеое на ппдатпците пд јавнипт сектпр, Службен весник на Република
Македпнија, бр. 27/14
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ги птвпрат ппдатпците кпи ги спздаваат, ппкрај вп шитлив фпрмат, и
какп „непбрабптени ппдатпци вп кпмпјутерски пбрабптлив фпрмат и да
бидат дпстапни вп птвпрен фпрмат заеднп сп нивната метадата дп
најнискптп нивнп на деталнпст.“ И ппкрај инпвативната и екпнпмска
вреднпст на непбрабптените ппдатпци, за целите на транспарентнпст и
птшетнпста на државните и јавни институции најгплема вреднпст
претставуванпвпвпсппставената пбврска ппдатпците да бидат
ппставени на веб страница вп шитлив фпрмат. На пвпј нашин, ќе се
надмине еден пгрпмен недпстиг на закпнпт за пристап дп инфпрмации
пд јавен карактер кпј наместп јавнп да ги сппдели сите јавни
инфпрмации и ппдатпци, пставаще инфпрмациите и ппдатпците
ппстпјанп пднпвп да бидат ппбарувани, и притпа, на тпј нашин не самп
щтп гп кпшеще птвараоетп на институциите кпн јавнпста, туку и
негативнп влијаеще на нивната ефикаснпст.
Вп ппглед на бучетската транспарентнпст, Закпнпт за бучетите
транспарентнпстакпнкретнп ја дефинира какп „дпстапнпст на јавнпста
вп сите фази на ппдгптвуваое и изврщуваое на бучетпт“.13 Сппред пвпј
закпн Бучетите вп Македпнија „се изврщуваат вп спгласнпст сп
нашелата на сеппфатнпст специфишнпст, екпнпмишнпст, ефикаснпст,
ефективнпст, транспарентнпст и сигурнп финансискп управуваое.“14
Министерствптп за финансии е пбврзанп извещтаите за изврщуваоетп
на Бучетпт на Република Македпнија на месешна пснпва да ги пбјавува
на свпјата веб страницата. Пплугпдищнипт извещтај за изврщуваое на
Бучетпт, Министерствптп за финансии е пбврзанп да гп пбјави на
свпјата веб страницанајдпцна дп 31 јули пд истата гпдина и тпј треба да
биде придружен сп ажуриран извещтај кпј ќе инфпрмира за
макрпекпнпмските индикатпри, прпектираните прихпди, преземени
пбврски и расхпди за текпвната бучетска гпдина.
Закпнпт за Бучет истп така ппдразбира сеппфатнпст на бучетпт, кпја е
дефинирана какп бучетскп нашелп и ппдразбира „прикажуваое на сите
прихпди и други приливи, расхпди и други пдливи“. Вп истипт закпн
дефинирани се рпкпви за дпставуваое и пбјавуваое на гпренаведените
шетири дпкументи.
13

Закпн за бучетите. Прешистен текст. Службен весник на Република Македпнија
бр.64/05
14
Ibid.
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Сппред пвпј преглед на закпнски пбврски, без пглед на тпа пд каде
кпнкретнп се влеше пбврската, мпже да се заклуши дека државните
институции, пднпснп бучетските кприсници се пбврзани инфпрмациите
и ппдатпците кпи се пднесуваа на нивните прпграми, стратегии, бучети,
трпщеоа и слишнп да ги пбјавуваат и да ги прават дпстапни дп јавнпста.
Бучетпт на една државна или јавна институција, истп какп и нејзината
прпграма, е инфпрмација, пднпснп ппдатпк, щтп ја спздал или сп кпја
распплага, па пттаму секпја институција е дплжна да гп пбјави и да гп
направи дпстапен дп јавнпста.

Медунарпдни пценки за бучетската транспарентнпст
на Македпнија
На светскп нивп Иницијативата за птвпрен бучет (ОБИ), преку Индекспт
за бучетска птвпренпст, ја мери транспарентнпста и птвпренпста на
владите вп ппглед на нивните бучети. Овпј Индекс, сппред нивптп на
бучетската транспарентнпст, државите ги расппредува вп пет
категприи: државикпи пбјавуваат екстензивни инфпрмации за
бучетите, држави кпи пбјавуваат знашителни инфпрмации за бучетите,
држави кпи пбјавуваат некпи
СппредИницијативата за птвпрен
инфпрмации за бучетите, држави
бучет вп 2012 г. Македпнија
кпи
пбјавуваат
минимални
паднала вп категпријата на земји
инфпрмации за бучетите и
кпи пбјавуваат минимални
држави кпи пбјавуваат пскудни
инфпрмации за бучетите.
или минимални инфпрмации за
Извещтај за напредпкпт вп 2014 г.
бучетите. Сппред ппследнипт
на ЕК вели „фискалната
ОБИ Индекс пд 2012 гпдина
дисциплина, какп и
Македпнија спада вп шетвртата,
транспарентнпста
и квалитетпт на
претппследна
категприја,
владините трпщеоа се влпщија“
пднпснп е земја кпја пбјавува
минимални
инфпрмации
за
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свпјпт бучет.15 Бучетската транспарентнпст на Македпнија е вп ппстпјан
пад пд 2008 гпдина, кпга прв пат е ставена на листата.На ппследните
три индекси, пд 2008, 2010 и 2012 гпдина, Македпнија бележи
кпнтинуиран пад на бучетската транспарентнпст. Вп 2008 гпдина
Македпнија спадала вп третата категприја на земји кпи пбјавуваат
некпи инфпрмации за бучетите и дпбила пценка 54 пд 100,16а вп 2010
Македпнија сеущте пстанала вп истата категприја, нп индекспт паднал
на пценка 49 пд 100. 17Веќе вп 2012 гпдина, Македпнија паднала вп
категпријата на земји кпи пбјавуваат минимални инфпрмации за
бучетите, пднпснп дпбила пценка 35 пд 100.
Сп слишни пценки е и Извещтај за напредпкпт вп 2014 гпдина на
Еврппската Кпмисија кпј дава пценка дека „фискалната дисциплина,
какп и транспарентнпст и квалитетпт на владините трпщеоа се
влпщија“18 и “Има недпстатпк на транспарентнпст пкплу целпкупната
гплемина на јавнипт дплг“.19 Оваа пценка била слишна и вп 2013 гпдина
кпга Еврппската Кпмисија заклушила дека „Кпнзистентнпста и
транспарентнпста вп сферата на фискалната пплитика се влпщија“. 20

15

Open Budget Survey 2012, International Budget Partnership, Washington D.C.
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf
16
The Open Budget Survey 2008, International Budget Partnership, Washington
D.C.http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/2011/06/2008FinalFullReportEnglish1.pdf
17
Open Budget Survey 2010, International Budget Partnership, Washington D.C.
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/06/2010_Full_ReportEnglish.pdf
18
The former Yugoslav Republic of Macedonia 2013 Progress Report, Brussels, October
2014. European Commission, стр. 3
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-formeryugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf
19
Ibid стр. 9
20
The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 Progress Report, Brussels, October
2014. European Commission,
стр.34http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/mk_rapport_
2013.pdf
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Статусна бучетската транспарентнпст на
македпнските институции21
Истражуваоетп за статуспт на бучетската транспарентнпст на
институциите утврдуваат ущте ппразпшарувашки спстпјби пп пращаое
на бучетската транспарентнпст вп Македпнија.Извещтајпт пд
мпнитпрингпт на транспарентнпста и птшетнпста на бучетските
кприсници,кпј гп ппдгптвија Центарпт за екпнпмски анализи и
Институтпт за демпкратија „Спциетас Цивилис“-Скппје, а ги мереще вп
кплкава мера институциите, т.е. бучетските кприсници јавнп ги
пбјавуваат свпите бучетските инфпрмации,ги пптврди ваквите ставпви.
Вп рамките на пва истражуваое беа мпнитприрани 60 бучетски
кприсници, 66% пд вкупнп 91 бучетски кприсник, а какп јавнп дпстапни
се пценуваа пние инфпрмации кпи тие ги пбјавуваат на свпите веб
страници. Притпа беа пценувани 8 мпжни аспекти на бучетска
транспарентнпст: минимална бучетска транспарентнпст, текпвна
бучетска
транспарентнпст,
дппплнителна
бучетска
транспарентнпст, транспарентнпст на стратещките планпви,
прпграми и гпдищни извещтаи, транспарентнпст на заврщната
сметка, транспарентнпст на ревизија, прпграмска прегледнпст на
бучетпт и транспарентнпст на резултати пд реализираое на
бучетпт: ппказатели на аутпути и резултати. Пращалникпт преку
кпј се мереще транспарентнпста на институциите се спстпеще пд 32
пращаоа вреднувани пд 0 дп 2 ппени, дпдека ппследнптп пращаое се
пднесуваще на птвпрени ппдатпци и тпабеще вреднуванп пд 0 дп 5.22
Максимум мпжни псвпени ппени на пращалникпт се 67, а степенпт на
транспарентнпст мпже да се движи пд 0 дп 100 прпценти.

21

Овпј дел пд студијата е базиран на „Извещтај пд мпнитпринг на транспарентнпста и
птшетнпста на бучетските кприсници“, Тренпвски, Б. Центар за екпнпмски анализи и
Институтпт
за
демпкратија
„Спциетас
Цивилис“Скппје.
Скппје,
2014http://idscs.org.mk/images/performancebudgeting/CEA-IDSCS-Izvestaj-odmonitoring-FINAL-MK-B5.pdf
22
17 пращаоа се превземени пд Пращалникпт на Иницијативата за птвпрен бучет
(OBI) и прилагпдени на македпнскипт кпнтекст. Пращалник за птвпрен бучет,
Медунарпднп бучетскп партнерствп, јуни 2011 (Open budget questionnaire International
Budget Partnership June 2011) www.internationalbudget.org
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Сппред пва истражуваое ниту една пд 60 пценувани институции не е
бучетски транспарентна. Овпј заклушпк се базира на сумираните
ппдатпци сппред кпистепенпт
на бучетска транспарентнпст Извещтајпт пд мпнитпрингпт на
кај сите институции е ппнизпк транспарентнпста и птшетнпста на
кприсници
пд 38%, пднпснп највиспкипт бучетските
степен
на
бучетска кпнстатирадеканиту една пд 60
транспарентнпст пд 38% е пценувани институции не е
измерен кај Агенцијата за бучетски транспарентна. Овпј
пстваруваое на правата на заклушпк се базира на сумираните
заедниците.
Над
30% ппдатпци сппред кпи степенпт на
транспарентнпст
имаат бучетска транспарентнпст кај сите
пстваренп и Фпндпт за институции е ппнизпк пд 38%,
здравственп
псигуруваое
(34%) и Кпмисија за защтита на правптп за слпбпден пристап дп
инфпрмации пд јавен карактер (30%).
Кај Владата на Република Македпнија е измерен мпщне низпк степен
на бучетска транспарентнпст пд 6%, дпдека кај министерствата тпј се
движи пд 25% дп 4%. Министерствптп за финансии (МФ) кпе има и
ппсебни закпнски пбврски за пбјавуваое на бучетски извещтаи е
пценетп дека има степен на бучетска транспарентнпст пд 16%.Најнизпк
степен на бучетска транспарентнпст пд 1% е измерена кај
Претседателпт на Република Македпнија.
Мпнитпрингпт ппкажува дека свпјпт бучетза текпвната гпдина гп
пбјавува самп Министерствптп за здравствп, 1пд 60 институции (2%).
Слишна е ситуацијата и сп заврщните сметкиза претхпдната гпдина кпи
ги пбјавуваат самп 6 институции, щтп укажува на степенпт на бучетска
транспарентнпст на заврщните сметки 10%. Притпа, беще утврденп
дека самп вп 39,17% пд слушаите заврщните сметки ги пбјаснуваат
разликите ппмеду предвидените изнпси на трпщпци и пстварените
трпщпци, нп вп ппгплема мера сепак тпа е самп ппврщнп пбјавуваое
без клушни детали.23 Слишнп, вп изнпс пд 37,92% заврщните сметки на
институциите ги пбјаснуваат разликите ппмеду предвидените изнпси на
прихпди и пстварените прихпди.
23

Заврщните сметки на институциите се анализираа преку увид вп заврщната сметка
пд изврщуваое на Бучетпт на Република Македпнија.
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Месешните извещтаи за реализација на средствата пд бучетпт ги
пбјавува самп Фпндпт за здравственп псигуруваое, щтп знаши дека
степенпт на бучетска транспарентнпст на месешнп нивп е минималнп и
изнесува 1,67%. Ниедна друга институција не ги пбјавува и не ги
сппредува трпщпците пд текпвната гпдина сп прпценките за истипт
перипд дадени вп бучетпт или па сп истипт перипд претхпдната
гпдина. Степенпт на бучетска транспарентнпст за пва пращаое е 1,67%.
На пбнпвената веб страница на Министерствптп за финансии, пбјавени
се месешни извещтаи, нп тие се самп сумарни и пскудни. Изпстанува
наративен кпментар, а не се претставени птстапуваоата пд
планиранптп месешнп трпщеое. Дппплнителнп, трпщпците не се
расшленети сппред министерствата.
Бучетпт на Република Македпнија за 2013 гпдина самп дп 43%
транспарентнп ги ппкажува предвидените трпщпци пп прпграми,
пднпснп самп 16 институции сите трпщпци ги прикажуваат ппделени пп
прпграмска класификација, а 20 институции тпа гп прават за некпи
трпщпци. Нп, притпа структурата на прпграмските трпщпци не е
прикажана какп прпцентуален изнпс пд вкупни трпщпци (степенпт на
транспарентнпст 0%). Истп така, вп бучетите на самп малку институции
(29,17%) се прикажува сппредба ппмеду прихпдите кпи се планирани за
текпвната гпдина и прихпдите пд претхпдните гпдини. Институциите не
ги пбјавуваат свпите пплугпдищни извещтаи за реализација на
прпграмите, а самп 14 пд 60 институции ги пбјавиле гпдищните
извещтаи (13,33%). Степенпт на транспарентнпст за пплугпдищнипт или
гпдищнипт извещтај за реализација на прпграмите за претхпдните
гпдини е 24,17%, пднпснп самп 19 институции ги пбјавуваат пвие
извещтаи за претхпдните гпдини .Истп така, и ппкрај закпнската
пбврска за пбјавуваое на пплугпдищнипт извещтај на веб страницата
на Министерствптп за финансии, истипт не е пбјавен ниту за текпвната
2014 гпдина, ниту за изминатите гпдини.
Ниедна пд 60те мпнитприрани институции вп свпјпт бучет не ппкажува
аутпут ппказатели за расхпдните прпграми, ниту пак ппказатели на
резултати (outcome indicatiors), щтп укажува дека степенпт на
транспарентнпст на аутпути и резултати пд реализација е 0%. Истп така,
ниедна институција, сп исклушпк на Државнипт завпд за ревизија (ДЗР),
јавнп не ги прикажува резултатите пд ревизијата на нејзините бучетски
трпщеоа (степен на транспарентнпст 1,25%).
15

Ниедна пд 60те мпнитприрани
институции вп свпјпт бучет не
ппкажува аутпут ппказатели за
расхпдните прпграми, ниту пак
ппказатели
на
резултати
(outcomeindicatiors).

Ниедна
пд
мпнитприраните
институции, псвен вп пдф фпрмат, не ги
пбјавува бучетските дпкументи вп друг,
ппвиспк фпрмат на птвпрени ппдатпци
кпи се мащински пбрабптливи (ексел,
птвпрен фпрмат). Нивптп на бучетска Сп исклушпк наДржавнипт завпд за
транспарентнпст
какп
птвпрени ревизија (ДЗР),ниедна институција
ппдатпци изнесува 11%. Ниту една јавнп не ги прикажува резултатите
институција не се има пптруденп на пд ревизијата на нејзините
ппеднпставен,
визуелен
нашин,на бучетски трпщеоа.
граданите да им гп претстави бучетпт сп
кпј распплага, а истп така Министерствптп за финансии не ппдгптвува
Градански бучет за кпј претставува спвремен нашин да се дпближи
бучетпт дп граданите.

Какп дп примена на пплитика на бучетска
транспарентнпст? – Стандарди кпи треба да се
применат вп Македпнија
Сппред ппвеќе прганизации кпи се ппсветени на бучетската
транспарентнпст, какп щтп се Организацијата за екпнпмска спрабптка и
партнерствп, Медунарпднипт мпнетарен фпнд, Рабптната група за
фискална птвпренпст на Отвпренптп владинп партнерствп,
Медунарпднптп партнерствп за бучет, Глпбалната иницијатива за
фискална транспарентнпст, медунарпдните стандарди кпи треба да се
испплнат за бучетскипт прпцес да се смета за транспарентен
пдредуваат јавнпст на ппвеќе дпкументи и фази на нпсеое на бучетпт.
Иакп варираат пп име, фпрма и спдржина, пвие дпкументи се:
 Фискална стратегија,
 Предлпг Бучет,
 Усвпен Бучет,
 Градански Бучет,
 Перипдишни извещтаи,
 Пплугпдищен извещтај,
 Заврщна сметка и
 Ревизпрски извещтај.
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Иницијативата за транспарентнпст и птшетнпст групира разлишни фпрми
на закпнска рамка и пракса низ шетири нивпа на развиенпстна бучетска
транспарентнпст: ппшетнп, средищнп, напреднп и инпвативнп.24 Вп
пваа студија ќе бидат претставени трите нивпа кпи сметаме дека е
припритет да ги испплнат македпнските институции, пп щтп би мпжелп
да се премине кпн инпвативнп нивп на развиенпст на бучетската
транспарентнпст.

Ппшетнп нивп на бучетска транспарентнпст
Ппшетнптп нивп на развиенпст пдредува пснпвна птвпренпст на
бучетскипт прпцес. Тпа најпрвп ппдразбира дека јавнпста има увид вп
парламентарната дебата дпдека се нпси бучетпт.Медунарпдните
партнерства и иницијативи за транспарентнпст на бучетите предлагаат
Предлпг Бучетпт да се дпставува дп закпнпдавнптп телп барем 3
месеци пред ппшетпкпт на наредната фискална гпдина. Сппред Закпнпт
за Бучет на Република Македпнија пвпј рпк е 15 нпември щтп
кпмпарирајќи сп медунарпдните предлпзи е предпцна. Ваквипт рпк не
пвпзмпжува дпвплнп време за сеппфатна дебата и испитуваое вп
Спбраниетп, а ущте ппмалку дпкплку вп иднина систематски да се
вклушат струшната јавнпст и засегнатите страни.
Препорака
Предлпг Бучетпт да се дпставува дп закпнпдавнптп телп барем 3
месеци пред ппшетпкпт на наредната фискална гпдина и на тпј
нашин да се пвпзмпжи сеппфатна и инклузивна јавна дебата и
надзпр пд Спбраниетп на Предлпг Бучетпт, пднпснп нашинпт на
кпј ќе се трпщат граданските пари вп следната гпдина.
Ппкрај пва, ппшетнптп нивп ппдразбира и пбјавуваое на шетирите,
сппред Иницијативата за птвпрен бучет, пснпвни бучетски дпкументи:
Предлпг Бучет, Изгласан Бучет, Ревизпрски извещтај и Градански
Бучет. Нп, пд истражуваоетп дпзнаваме дека пд пстанатите три
24

Transparency and Accountability Initiative, Open Government Gude:
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дпкументи се пбјавува самп Изгласанипт (текпвен бучет) и тпа гп прави
самп една институција, Министерствптп за здравствп. Министерствптп
за финансии гп пбјавува самп текпвнипт Бучет на Република
Македпнија, за щтп е закпнски пбврзана. Истражуваоетп истп така
ппкажа дека ниедна институција, сп исклушпк на ДЗР, не гп пбјавува
свпјпт ревизпрски извещтај.
Сппред Закпнпт за бучетите, пд гпренаведените дпкументи недпстасува
граданскипт бучет. Овпј дпкумент претставува градански разбирлива
верзија на Бучетпт и мпже да се пднесува на предлпг бучетпт или пак
на изгласанипт бучет.
Препорака
Сите бучетски кприсници на свпите веб страници да ги пбјават
свпите предлог буџети, изгласани буџети и ревизорски
извештаи. Нивнптп пбјавуваое е неппхпднп сп цел јавнпста да
има увид вп тпа какп и на щтп се прпектирани нивните пари, и
истп така дали се трпщеле на закпнски и наменски нашин.

Градански разбирлив бучет
Важнпста на изгптвуваое и пбјавуваое на граданска верзија на бучетпт
се впди сппред нашелптп на транспарентнпст, кпе претппставува дека
ппкрај видливпст и дпстапнпст на инфпрмациите, пптребнп е тие и да
се разбирливи за шитателите. Вп таа смисла, Граданскипт бучет
претставува верзија кпја не е пбременета сп струшнипт јазик на
бучетските дпкументи. Наместп тпа, инфпрмациите се претставени сп
ппеднпставен јазик, табели и графици кпи ќе им пвпзмпжат на
граданите и сите неструшни шинители да се заппзнаат сп тпа какп се
трпщат јавните пари. На пвпј нашин тие ќе мпжат и ппинфпрмиранп да
ушествуваат вп јавната дебата вп текпт на нпсеое на бучетпт. Пример за
израбптен Градански бучет за Република Македпнија за 2013
гпдина25кпј гп израбпти Центарпт за екпнпмски анализи, нп израбптка
на такпв Градански бучет би требалп да биде пбврска на Владата на
25

Види ппвеќе на: http://www.cea.org.mk/documents/GraganskiBudgetFinalS.pdf.
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Република Македпнија кпја има капацитет да ја направи пваа пракса
пдржлива.
Светската пракса не е специфишна пкплу стандардите за тпа какп треба
да изгледа пвпј граданскипт разбирлив бучет. Вп некпи земји пвпј
дпкумент е куса верзија изгптвена на некплку страници, а вп други
претставува пбемен текст. Вп некпи слушаи Граданскипт Бучет се
пднесува на Предлпг Бучетпт, а вп други на изгласанипт.26
Сппред наспките на Медунарпднптп партнерствп за Бучет, Граданскипт
Бучет треба да биде пбјективен и технишки дпкумент, а не пплитишки
памфлет. Дппплнителнп, пвпј дпкумент треба да ги спдржи сите
пптребни инфпрмации за да се разбере и да биде пбјавен навреме и
кпнешнп за да мпже да се кпристи вп инфпрмираое на засегнатите
страни за време на јавната дебата.

Препорака
Министерствптп за финансии треба да ппшне сп израбптка на
Градански бучет сп цел граданите и јавнпста да мпжат да
развијат разбираое за бучетпт и негпвптп трпщеое.
Преппрашливп е Министерствптп за финансии при израбптка на
Градански бучет да се кпнсултира сп градански и медунарпдни
прганизации кпи имаат ппзнаваое за негпва израбптка.

26
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Reports. International Budget Partnership.

19

Средищнп нивп на бучетска транспарентнпст
Средищнптп нивп на развиенпст на бучетската транспарентнпст
ппдразбира: кпнсултираое на јавнпста вп фазата на припрема на
бучетпт, пвпзмпжуваое на ефективен надзпр пд закпнпдавнптп телп
и државната ревизија, пбјавуваое на сите бучетски извещтаи какп
птвпрени ппдатпци и пбјавуваое на сите псум клушни бучетски
дпкументи. Ппкрај шетирите пснпвни, тука се ппдразбираат и:
Фискалната стратегија, Перипдишните извещтаи, Пплугпдищнипт
извещтај и Заврщната сметка.
Еден пд клушните дпкументи за ппшетпк на изгптвуваое на Бучетпт
претставува Фискалната стратегија. Фискалната стратегија претставува
среднпрпшна стратегија изгптвена пд Владата за макрпекпнпмските
пшекуваоа, јавната пптрпщувашка и екпнпмските текпви.
Вп рамките на пвпј дпкумент, сппред медунарпдните преппраки
пптребнп е да се предвиди ппкрај збирните планирани прихпди и
расхпди на јавните институции, да се расшленат ставките барем на
прпграмскп нивп (на расхпдната страна).27 На пвпј нашин, при
планираое на сппствените бучети, јавните институции би имале
предвид за „гплемата слика“ на щирпките планпви на власта за иднипт
развпј. Фискалната стратегија на Република Македпнија е јавна и
спдржи дел пд пвие свпјства, нп е ппмалку инфпрмативна за
бучетските кприсници вп ппглед на средствата кпи Владата планира да
ги распредели сппред нејзините прпграми за делуваое.28
Сппред Закпнпт за Бучетите, Фискалната стратегија за наредните три
гпдини се дпнесува најдпцна дп 31 мај. Имајќи предвид дека пва е
перипдпт кпга бучетските кприсници ппшнуваат сп ппдгптпвка на
свпите предлпг бучети дп Министерствптп за финансии, пвпј рпк се
шини сппдветен. Медутпа, ревизпрските извещтаи за изминатите
гпдини забележуваат дека се дпцни сп нејзинптп дпнесуваое. 29
27
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Фискална стратегија на Република Македпнија 2014-2016, Министерствп за
финансии http://www.finance.gov.mk/mk/node/4107
29
Државен завпд за ревизија. Оснпвен бучет на Република Македпнија. Кпнешен
извещтај на пвластенипт државен ревизпр. Мај 2014. стр. 1
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Фискалната стратегија за 2015-2017 на пример е пбјавена вп истипт
месец30 кпга Бучетпт е изгласан вп Спбраниетп (пктпмври 2014)31 щтп
не самп щтп е гплемп задпцнуваое,а претхпдната вп септември - щтп е
на крајпт на фазата на изгптвуваое на предлпгпт на Бучетпт. Туку се
ппставува пращаоетп за кпи цели е изгласан бучетпт т.е. на кпи
пплитики се пднесува финансискипт дел пд бучетпт. Сп ваквптп
дпцнеое, бучетските кприсници немаат клушен дпкумент кпј мпже и
треба да биде впдилка вп планираоетп на бучетпт на институциите, а
пратениците рутински гласаат самп за финансиска распределба на
данпшните средства, а не и за пплитики сп јасни цели. Вп таа смисла, а
сп цел да се дискутира за пплитики, а не за распределба на финансиски
средства пд бучетпт, ппсппдветнп би билп Фискалната стратегија да ја
дпнесува Спбраниетп на Република Македпнија.

Препорака

Министерствптп за финансии треба гп кпригира дпцнеоетп вп
дпнесуваое на Фискалната стратегија и истата да се изгптвува
најдпцна дп 31 мај вп текпт на гпдината.
Министерствптп за финансии вп Фискалната стратегија на
Република Македпнија треба да дава ппвеќе инфпрмации за
средствата кпи Владата планира да ги распредели сппред
нејзините прпграми за делуваое.
Треба да се разгледа ппдеталнп мпжнпста за дпнесуваое на
Фискалната стратегија на Република Македпнија вп Спбраниетп на
Република Македпнија.
http://dzr.mk/Uploads/1_Osnoven_budzet_Republika_Makedonija_2014.pdf Оснпвен
бучет на Република Македпнија. Кпнешен извещтај на пвластенипт државен ревизпр.
Август 2013. Стр.1-2
http://dzr.mk/Uploads/1_Osnoven_budzet_Republika_Makedonija_KOMPLET.pdf
30
Влада на Република Македпнија. Фискална стратегија на Република Македпнија
2015-2017. Октпмври 2014.
http://finance.gov.mk/files/u6/Fiskalna%20Strategija%20na%20RM%2020152017_mak.pdf
31
Спбрание на Република Македпнија. Седница Бр. 18. 20.пктпмври.2014. стр 45.
Стенпгрампт е дпстапен на http://goo.gl/A8A6Xy
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Објавуваоетп на извещтаите за изврщуваое на бучетпт е истп така дел
пд впдеоетп на транспарентна бучетска пплитика. Медунарпдните
преппраки се месешните извещтаи да спдржат кратпк кпментар,
преглед на изврщуваоетп на бучетпт вп даденипт месец какп и
кпмпарација сп планиранптп трпщеое. Трпщпците треба да бидат
претставени сппред административни единици - вп најшест слушај
министерства или агенции.32 Какп щтп ппкажа истражуваоетп месешни
извещтаи пбјавуваат самп Фпндпт за здравственп псигуруваое и
Министерствптп за финансии, нп на пвие извещтаи им недпстига
наративен кпментар и трпщпците не се расшленети сппред
министерствата. Слишни се преппраките и за пплугпдищнипт извещтај.
Медунарпдните прганизации укажуваат дека пвпј дпкумент претставува
ппдеталнп известуваое за изврщуваоетп на Бучетпт вп првптп
пплугпдие на щтп се надппплнува ревидиранп известуваое на
макрпекпнпмските текпви и евентуални прпмени на прпекции за
планираните прихпди и расхпди.
Препорака
Неппхпднп е сите бучетските кприсници да ги пбјавуваат свпите

месешните извещтаи сп кратпк кпментар, преглед на
изврщуваоетп на бучетпт вп даденипт месец и кпмпарација сп
планиранптп трпщеое.
Истп така, неппхпднп е Министерствптп за финансии да ја
испплни закпнската пбврска за пбјавуваое на Пплугпдищнипт
извещтај, а истптп да гп следат и другите институции, и тпј
да спдржи ппдеталнп известуваое за изврщуваоетп на
Бучетпт вп првптп пплугпдие.

Вп средищнптп нивп, Иницијативата за транспарентнпст и птшетнпст ги
вбрпјува и активнпстите за кпнсултираое сп јавнпста вп текпт на
ппдгптвуваое на Бучетпт. Преппраките на пваа иницијатива се на
сектпрскп или министерскп нивп да се вклуши јавнпста преку
кпнсултации за бучетските припритети.
32
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Закпнската рамка не предвидува ваква пбврска на централната власт вп
Република Македпнија. Примери за кпнсултации при пдредуваое на
бучетските припритети ппстпјат вп ппределена пракса на мал дел пд
ппщтините.
Препорака
Преппрашливп е Владата и Министерствптп за финансии да
преземат иницијали активнпсти да ја вклушат ппщирпката
јавнпст вп кпнсултации за бучетските припритети.

Ппследна пракса на средищнптп нивп сппред Иницијативата
претставува пбјавуваое на бучетски извещтаи вп фпрма на птвпрени
ппдатпци. Ваквптп пбјавуваое пвпзмпжува ппдпбри мпжнпсти за
анализа и надзпр пд ппвеќе шинители, вклушувајќи ги граданите и
граданскптп ппщтествп. Фпрмата на птвпрени ппдатпци дава мпжнпст
бучетските извещтаи,пред сѐ Бучетпт, Заврщната сметка и извещтаите
за изврщуваое на бучет, да бидат мащински пбрабптувани сп цел да се
дпбие ппдлабинска статистишка анализа. Ппд птвпрен ппдатпк ппкрај
прикажуваое на инфпрмации кпи мпжат мащински да бидат
пбрабптувани се ппдразбира и птвпрен стандардизиран фпрмат за
дистрибуција на ппдатпците кпј не е ппврзан сп една кпмерцијална
спфтверска платфпрма. Пример за разликуваое ппмеду птвпрен и
затвпрен фпрмат е Comma Separated Value (CSV) фпрматпт за табеларнп
шуваое на ппдатпци, наспрпти XLS фпрматпт кпј е дел пд Microsoft
Office прпдуктпт. Нп, мпнитприраоетп на бучетската транспарентнпст
ппкажа дека ниедна пд институциите не гп пбјавува бучетпт вп фпрмат
на птвпрени ппдатпци. Оваа спстпјба пневпзмпжува ппдлабинска
анализа на бучетските ппдатпците пд страна на засегнатите шинители.
Препорака
Се преппрашува сите бучетски кприсници, псвен на веб
страницата www.otvorenipodatoci.gov.mkи на свпјата веб
страницавп фпрма на птвпрени ппдатпци да ги пбјавуваат
бучетски извещтаи, Бучетпт, Заврщната сметка и
извещтаите за изврщуваое на бучет, какп и другите
дпкументи.
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Напреднп нивп на бучетска транспарентнпст
Сппред Иницијативата за транспарентнпст и птшетнпст на бучетпт, вп
напреднптп нивп на бучетска транспарентнпст се вбрпјува и
вклушуваое на јавнпста вп бучетираоетп и други фази пд бучетскипт
прпцес.
Напреднптп вклушуваое на јавнпста вп бучетскипт прпцес, сппред
Иницијативата ппада пд следните претппставки:
1. Бидејќи бучетпт влијае на живптпт на граданите, пптребнп е да
се шуе нивнипт глас;
2. Гласпт на граданите им кажува на пдлушувашите за тпа какп
пдредени пдлуки ќе бидат прифатени пд заедниците;
3. Надзпрпт на граданите мпже да ппмпгне вп пбезбедуваое дека
пдлушувашите се пдгпвпрни, ппдпбрувајќи ја ефикаснпста,
респпнзивнпста и птшетнпста;
4. Се развива ппдпбра дискусија пкплу баланспт ппмеду
разлишните пдлуки кпи пплитишарите ги прават вп планираоетп
на Бучет;
5. Вклушуваоетп на граданите мпже да ја премпсти недпвербата
6. Вклушуваоетп на граданите гп згплемува легитимитетпт.
Активнпстите кпи ги наведува Иницијативата, какп релативнп нпви
примери на пракса на бучетска транспарентнпст се граданската
ревизија и бучетски фпруми.
Ппд граданска ревизија се ппдразбира пракса вп некпи земји граданите
да испраќаат бараое за ревизија на некпја институција. Ова им ппмага
на ревизпрските институции да ја припретизираат свпјата рабпта
сппред ппдатпци дпбиени пд граданите.
Бучетските фпруми ппдразбираат напреден нашин на кпнсултациски
прпцеси сп јавнпста и прпщируваое на спрабптката ппмеду
пдлушувашите и граданскипт сектпр низ ппвеќе фази вп бучетскипт
прпцес.
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Препорака
Се преппрашува Министерствптп за финансии да впведе механизми
преку кпи граданите и други засегнати шинители ќе мпжат да
ппднесуваат бараое за ревизија на некпја институција. Овие
механизми мпже да бидат преку ппднесуваое на петиции и пнлајн
бараоа.
Истп така, се преппрашува Министерствптп за финансии да заппшне
сп прганизација на птвпрен бучетски фпрум на гпдищнп и пплугпдищнп
нивп преку кпј министерствптп ќе ја кпнсултира јавнпста и
засегнатите страни за бучетскипт прпцес.
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Заклушпк
Бучетпт претставува еден пд најважните пплитишки дпкументи и слика
за идните владини пплитики. Наципналнипт бучет прпизлегува и им
припада на граданите. Оттаму, транспарентнпста на бучетскипт прпцес
игра непдминлива улпга вп пдгпвпрнп, транспарентнп и птшетнп
рабптеое на Владата и сите државни и јавни институции пред
граданите.
Вп пваа студија за јавната пплитика за бучетска транспарентнпст вп
Македпнија беа анализирани сегащните закпнски стандарди и статуспт
на испплнуваое на тие стандарди пд страна на институциите. И ппкрај
тпа щтп закпните ги пбврзуваат институциите да ги пбјавуваат
ппдатпците и инфпрмациите кпи тие ги спздаваат, вп кпи влегува и
бучетпт, какп и другите придружни бучетски дпкументи на таа
институција, скпрп ниеден бучетски кприсник не ги испплнува пвие
закпнски пбврски. Бучетската транспарентнпст вп Македпнија е на
минималнп нивп.
Оваа студија на бучетските кприсници им ги предпшува закпнските
пбврски кпи тие се дплжни да ги испплнат и на тпј нашин да бидат
бучетски транспарентни. Истп така, врз пснпва на медунарпдните
стандарди дава наспки кпи Владата на Република Македпнија,
Министерствптп за финансии и сите бучетски кприсници треба да ги
следат сп цел да бидат бучетски транспарентни.
Преппраките кпи ги дава пваа студија за јавната пплитика за бучетска
транспарентнпст се следниве:
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Преппраки


Предлпг Бучетпт да се дпставува дп Спбраниетп барем 3 месеци
пред ппшетпкпт на наредната фискална гпдина.



Сите бучетски кприсници на свпите веб страници да ги пбјават
свпите предлпг бучети, изгласани бучети и ревизпрски
извещтаи.



Министерствптп за финансии да ппшне сп израбптка на
Градански разбирлив бучет.



Министерствптп за финансии да гп кпригира дпцнеоетп и
Фискалната стратегија да ја дпнесува најдпцна дп 31 мај вп
текпт на гпдината.



Министерствптп за финансии вп Фискалната стратегија да дава
ппвеќе инфпрмации за средствата кпи Владата планира да ги
распредели сппред нејзините прпграми.



Да се разгледа мпжнпста за дпнесуваое на Фискалната
стратегија вп Спбраниетп.



Сите бучетските кприсници да ги пбјавуваат свпите месешните
извещтаи сп кратпк кпментар, преглед на изврщуваоетп на
бучетпт вп даденипт месец и кпмпарација сп планиранптп
трпщеое.



Министерствптп за финансии да ја испплни закпнската пбврска
за пбјавуваое на Пплугпдищнипт извещтај, а истптп да гп следат
и другите институции, и тпј да спдржи ппдеталнп известуваое за
изврщуваоетп на Бучетпт вп првптп пплугпдие.



Владата и Министерствптп за финансии да преземат иницијали
активнпсти да ја вклушат ппщирпката јавнпст вп кпнсултации за
бучетските припритети.
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Сите бучетски кприсници, псвен на веб страницата
www.otvorenipodatoci.gov.mk и на свпјата веб страница вп
фпрма на птвпрени ппдатпци да ги пбјавуваат бучетски
извещтаи, Бучетпт, Заврщната сметка и извещтаите за
изврщуваое на бучет, какп и другите дпкументи.



Министерствптп за финансии да впведе механизми (петиции и
пнлајн бараоа) преку кпи граданите и други засегнати шинители
ќе мпжат да ппднесуваат бараое за ревизија на некпја
институција.



Министерствптп за финансии да заппшне сп прганизација на
птвпрен бучетски фпрум на гпдищнп и пплугпдищнп нивп преку
кпј министерствптп ќе ја кпнсултира јавнпста и засегнатите
страни за бучетскипт прпцес.
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За издавашите
ИДСЦС е граданска прганизација пснпвана вп 1999
гпдина пд група на интелектуалци спбрани пкплу
идејата за демпкратија, сплидарнпст и цивилнп
ппщтествп. Дплгпрпшните цели на Институтпт се да
рабпти на балансиран спцип-екпнпмски развпј,
активна граданска вклушенпст и партиципативна пплитишка култура, какп и
пстваруваое на либералните вреднпсти вп македпнскптп ппщтествптп.
Свпјата рабпта ИДСЦС првенственп ја заснпва на спципметриски истражуваоа
и прпектни активнпсти. Веруваме дека шпвекпвипт капитал е главен
предуслпв за ппзитивна ппщтествена прпмена и затпа ппсветенп рабптиме на
прпекти за ппдпбруваое на капацитетите, преку трансфер на знаеое и
вещтини.

CEA е пснпвана вп 2003 гпдина пд група на
лудекпи ja сппделуваат заеднишката визија за Република Македпнија
какп нпва растешка екпнпмија интегрирана вп регипналните и светски
пазари. Тие гп ппсветуваат нивнптп време, наппри и знаеоа да
ппмпгнат вп пстваруваое на пваа визија. Мисијата на ЦЕА е
кпнтинуиранп да гп истражува екпнпмскипт развпј и јавната пплитика
на Република Македпнија и да ппнуди преппраки, предлпзи и мерки
дп владините и невладините институции. ЦЕА рабпти сп кпристеое на
знаеоа пд екпнпметрија, макрпекпнпмскп, микрпекпнпмскп
мпделираое и анализи на екпнпмската пплитика.
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