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ВАЛУТА И ВАЛУТЕН КУРС
(состојба од ноември 2006 година)

Валутаt = MKD
1 УСД = 48 МКД
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ПРИЗНАНИЈА

Овој извештај има за цел да придонесе кон дијалогот помеѓу Банката и 
Владата на Република Македонија и општинските власти во однос на прашања 
поврзани со урбанистичкото планирање и локалното управување, како и да даде 
аналитичка поткрепа на тековната програма на Банката за поддршка.  Студијата 
црпи информации од постоечки објавени и необјавени материјали како и од две 
мисии, во декември 2005 година и мај 2006 година, кои вклучуваа разговори со 
службеници од централната влада и локалните власти, донатори и други засегнати 
лица вклучувајќи и професионални здруженија и претпријатија за комунални 
услуги.   Мисиите ги посетија општините Гостивар, Кочани, Маврово – Ростуше, 
Струга, Струмица и Велес, и разговараа со градоначалникот на Василево.   Тимот 
на студијата беше предводен од страна на Кристин Кесидес и беше составен од Јан 
Брзески (урбанистичко планирање и управување со земјиште), Маха Армали, 
Беким Имери и Стефан Ратенспрегер (децентрализација, општинско финансирање, 
претпријатија за комунални услуги). Јасминка Шопова пружи помош на мисијата 
на терен а Розена Серано пружи поддршка при изготвувањето на документацијата.   
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Искористување на потенцијалот
на урбаниот и општинскиот развој во Република Македонија

Главни пораки на извештајот:

 Позитивните постигнувања и постоечките проблеми укажуваат на потребата 
за поефективен урбан менаџмент.  

 Децентрализацијата е почеток на нови владини односи
 Општините ќе имаат потреба од понатамошна поддршка од централната 

влада, како и едни од други.  
 Координацијата треба да биде вертикална (помеѓу централно и локално 

ниво на власт) и хоризонтална (помеѓу локалните власти).  
 Способна локална власт која е одговорна пред гаѓаните.  
 Квалитетот на живот и продуктивноста на урбаните подрачја исто така 

зависи и од работењето на претпријатијата за комунални услуги
 Овие претпријатија во сопственост на општината, го контролираат 

крвотокот на градовите.  
 Сеопфатните институционални прашања и финансиските слабости 

укажуваат на обемна реформска агенда.
 Урбаното планирање и управувањето со земјиштето ја насочуваат 

употребата на главното урбано средство - земјиштето
 Планирањето дава структура за урбаниот пазар.  
 Владата – централна и локална – би можела да стане покорисен учесник во 

управувањето со урбаното земјиште.  
 Како заклучок, Македонија мора да ја искористи предноста на еконосмкиот 

потенцијал на своите градови.
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Резиме на наодите на извештајот:

Позитивни постигнувања…. Во изминатите неколку години Македонија влегла 
во фаза на силен економски раст (4 проценти годишно). Го заврши дизајнот и 
законодавната рамка за обемниот процес на децентрализацијата, кој беше 
формално отпочнат во средината на 2005 година.  Земјата исто така доби статус на 
кандидат за пристапување во ЕУ.  Овие тешко заработени придобивки заслужуваат 
големи пофалби.  Меѓутоа, за целосна реализација на придобивките и одржување 
на растот, преостануваат многу тешки предизвици во зајакнувањето на економиите 
и јавниот менаџмент на локално ниво – особено во градовите.  

…и постоечките проблеми… Во сите земји, поголемите и посложените урбани 
подрачја – градовите – имаат тенденција да бидат локација за формирање на нови 
претпријатија, трговија и економска диверсификација, особено во производството 
со повисока вредност и услугите.  На тој начин во градовите се сместуваат 
растечки пазари на трудот со широк опсег на можности за вработување.  Сепак, во 
Македонија приватниот претприемачки сектор останува незрел и успан.  
Невработеноста продолжува да се движи околу 35 проценти, многу над стапките во 
соседните земји, а бројките на сиромашни луѓе (оние под нивото на прагот на 
потрошувачка) во урбаните подрачја се зголемувале, и сега се поголеми од оние во 
руралните подрачја.  Ова е особено чудно бидејќи во најголем број земји 
(вклучувајќи и други земји од југоисточна Европа), стапките на урбана 
сиромаштија, обично се пониски бидејќи градовите нудат подобар пристап до 
работни места и услуги.  

…укажуваат на потребата за поефективен урбан и општински менаџмент.  
Овие конфликтни трендови укажуваат на тоа дека урбаните економии не се онолку 
успешни колку би требало да бидат за да го опслужуваат своето население односно 
земјата во целина.  Неодамнешната Белешка за урбана политика на Светската 
Банка разгледува низа прашања во однос на тоа како се управувани градовите.   
Општините добиле важни нови овластувања и ресурси, и тие се соочуваат со 
големи обврски бидејќи први се соочуваат со тековните социјални и економски 
предизвици во земјата —  но не можат да успеат без силна и постојана поддршка од 
централната влада.  Извештајот се фокусира на агендата на политики во три 
области – општински финансиски менаџмент, вршење на комунални услуги, и 
планирање и менаџмент на употребата на урбаното земјиште – кое што ќе биде 
клуч за успехот на Македонија во одржувањето на економскиот раст, 
подобрувањето на добросостојбата за сите граѓани, и унапредувањето на 
интеграцијата во Европскиот регион.

Децентрализацијата претставува почеток на нови владини односи

Општините имаат потреба од понатамошна поддршка од централната власт и 
едни од други.  Од јули 2005 година, 84-те општински власти се здобија со 
значително зголемување на автономијата во однос на зголемување на приходите и 
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вршење на локални услуги.  Оваа фискална и административна децентрализација 
имаше за цел не само да ја направи владата да реагира посоодветно на потребите на 
домаќинствата и фирмите  на локално ниво, туку и да ги исполни ветувањата на 
охридскиот договор во насока на промовирање на национална хармонија, како и 
приближување на земјата до праксите на европската унија пред пристапувањето.  
Овие цели претставуваат голем предизвик.  Успехот при исполнувањето на овие 
цели и задоволувањето на очекувањата на населението ќе бара повеќе од 
евидентните заложби и ентузијазам на локалните власти.  Искуството во многу 
други земји кои спровеле слични програми на децентрализација, укажува на 
неколку лекции од интерес за Македонија во сегашната ситуација.

Координацијата треба да биде вертикална (помеѓу централната и локалните 
власти) …. Првата порака е важноста од осигурување на ефективна координација 
во сите нивоа на власта.  Постои стална потреба за водство и поддршка од 
централната власт, која ги поставува регулаторните и правните услови за 
општините.  На пример, еден од локалните даноци со голем потенцијал за приходи 
е годишниот данок на имот – но сепак обемното олеснување на комерцијалниот 
имот, што е скоро без преседан на меѓународно ниво, наметнува сериозно 
ограничување на општинските приходи, кое што е прашање кое само централната 
влада може да го разреши.  Централната влада исто така треба да помогне во 
обезбедувањето дека општините ќе се здобијат и ќе го задржат сигурниот 
финансиски статус, со тоа што фискалните трансфери ќе бидат предвидливи и врз 
основа на формула, и со тоа што капиталното финансирање (како на пример од 
фондот за патишта) ќе биде зависно од издржано инвестициско планирање.  
Ваквите мерки ќе стануваат се поважни во насока на доближување на локалните 
власти до позицијата од која ќе можат да ги користат ЕУ структурните фондови 
кога овие ќе станат достапни.  На општините исто така им е потребно стратешкото 
водство од централната власт во дефинирање на опциите за локален економски 
развој, како во промоцијата на туризмот и управување со културното наследство и 
природните ресурси, услови за привлекување на приватни инвестиции, и развој на 
градежно земјиште (дискутирано понатаму во текстот).

и хоризонтално (помеѓу локалните власти).  Во многу земји, општините нашле 
взаемни придобивки од формирањето на доброволни форми на соработка за 
извршување на своите функции ефективно и со намалени трошоци – било да се 
работи за административни задачи како што е прибирање на данок, или управување 
со инфраструктурата како што се системи за водоснабдување и депонии.  Овие 
аранжмани може да бидат особено значајни за малите општини.  Неколку 
интересни експерименти со таквата соработка се веќе започнати во Македонија, и 
би било корисно за општините да ги споделат искуствата како и да согледаат 
слични вакви примери и од други места во регионот.

Способни локални власти се исто така и одговорни кон населението.  
Децентрализацијата во другите земји нуди и уште една лекција:  дека за 
осигурување за подобра локална власт, потребно е не само да се обучат службени 
лица во општината, туку исто толку важно е да се отворат процесите на владата кон 
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јавноста и да се испита работењето преку редовно следење.  Многу донатори 
обезбедувале за општинските власти во Македонија и нивниот персонал, обука за 
владини функции како што се планирање и буџетирање.  Некои проекти 
финансирани од надвор вовеле карактеристики на учество на јавноста во 
селекцијата на инвестициите.  Сепак, општините обично не го промовираат 
двонасочниот тек на информациите – подигање на свеста на граѓаните и 
комуницирање на нивните потреби назад во владата – што е важно за доброто 
владение.  Централната влада може да го охрабри ова однесување, заедно со ЗЕЛС, 
преку потпомагање во собирањето и следењето на податоците за успешноста на 
општините. Многу земји утврдиле дека објавувањето на ваквите информации за 
споредба помеѓу општините, или за споредба со стандардите за добар успех, може 
да го креира импулсот за потребните подобрувања.   

Квалитетот на живот и продуктивноста на урбаните подрачја исто така 
зависи од работењето на претпријатијата за комунални услуги

Овие претпријатија во сопственост на општината го контролираат крвотокот 
на градовите.  Локалните инфраструктурни услуги, особено водоснабдување и 
канализација, управување со цврст отпад, и јавен транспорт се едни од најважните 
обврски на локалните власти.  Тие придонесуваат директно и индиректно кон 
економскиот раст, добросостојбата на домаќинствата и одржливоста на животната 
средина.  Најголем дел од комуналните услуги во Македонија биле релативно 
добро развиени во времето на транзицијата, освен управувањето со цврст отпад и 
греењето во домаќинствата.  Сепак, општо земено овие дејности претрпеле во 
последната деценија и половина од занемарување, ригидна контрола на тарифите, и 
лош финансиски менаџмент, што довело до маѓепсан круг на детериорација на 
средствата и услугите, како и немање на средства за нови инвестиции.  Овие 
проблеми ја загрозуваат способноста на претпријатијата за комунални услуги да ги 
надградат односно да ги одржат услугите, да ја одржат дејноста конкурентна, и да 
ја подобрат добросостојбата на населението во субстандардните населби – а уште 
помалку за ги задоволат стандардите за прием во ЕУ.

Сеопфатни институционални прашања и финансиски слабости…
Законодавната и регулаторната рамка за комунални услуги недоволно промовира 
комерцијално ориентирано однесување од страна на комуналните дејности.  
Постојат докази за локални политички влијанија во екипирањето и управувањето 
со претпријатијата.  Финансиската состојба на голем дел од претпријатијата е 
ослабена поради долгогодишните тарифни рестрикции наметнати од централната 
власт, кои беа отстранети неодамна – во моментов, во најголем дел од општините 
тарифите за вода се околу 50-75 проценти пониски од проценетото ниво потребно 
за да се постигне покривање на трошоците.  Загубите на вода – произведена но не 
наплатена вода – се во просек 40 – 50 проценти, што е многу високо според 
меѓународните стандарди за добра пракса.  Стапката на наплата на фактурирана 
вода е исто така ниска, околу 50 проценти.  Според тоа, комуналните дејности се 
далеку од реализирање на нивниот приходен потенцијал и акумулираат долгови и 
обврски — кои би можеле да станат и индиректни обврски за општините во чија 
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сопственост се овие дејности. Севкупниот резултат е влошен заостаток на 
капитални поправки, замени на застарена опрема и инвестиции за подобрување и 
проширување на системите.  

…укажуваат на обемна реформска агенда. Националната и општинската влада, 
заедно со АДКОМ и корисничката заедница, треба да работат заедно на поддршка 
на програмата на активности за подобрување на состојбата во секторот на 
комунални дејности, преку:

 Креирање на силни иницијативи за подобрено финансиско и оперативно 
работење – тука треба да се вклучи разделување на политичките од 
оперативните одлуки за вработување и тарифи, подобрена наплата и 
приоретизирање на трошењата за одржување и опрема со цел да се намалат 
губитоците на вода и трошоците.  

 Понатамошно промовирање на комерцијалната ориентација и финансиската 
транспарентност преку одделување на сметководството за тарифни 
активности (како што е водоснабдувањето) од не тарифните активности 
(како што е одржувањето на паркови), кога и двете ги врши исто 
претпријатие, и обезбедување на финансирање од даноци за не тарифните 
активности.  На сличен начин, наместо да се диктираат општи лимити на 
тарифите, централната влада треба работи со општините на обезбедување на 
надоместоци за домаќинствата кои не се во можност да ја платат 
комерцијалната стапка за основна потрошувачка.

 Следење и објавување на информации за квалитетот на услугите и работата 
на претпријатијата. АДКОМ веќе отпочнал со прибирање на вакви основни 
податоци за работењето во однос на комуналните дејности.  Понатаму, има 
потреба за кампањи за јавно информирање за важноста на платежната 
дисциплина, со цел да се овозможат инвестиции кои би ги подобриле 
исходите за корисниците.  

Ваквите мерки се предуслови за претпријатијата и општините да го искористат 
идното финансирање од ЕУ за нови инвестиции, кои се особен приоритет во 
пречистувањето на водите и уредното депонирање на отпадот.  Учеството на 
приватниот сектор во финансирање и работа на комуналните услуги исто така ќе 
стане практична опција дури откога ќе бидат поставени предусловите за 
комерцијално солиден менаџмент и тарифна структура.  

Урбаното планирање и управувањето со земјиштето ја насочуваат 
употребата за главното урбано средство - земјиштето

Планирањето обезбедува структура за урбаниот пазар.  Во најдобар случај, 
урбаното планирање овозможува пазарите за недвижности да ги проценат 
инвестициските ризици и да ја намалат несигурноста во однос на потенцијалните 
добивки, притоа штитејќи го јавниот интерес во користењето на урбаното 
земјиште.  Македонија, како и сите други земји во транзиција, се соочува со тежок 
предизвик да постави нова патека помеѓу минатите тенденции на преголема 
контрола, од една страна и флексибилен, пазарно ориентиран но спроведлив стил 
на урбано планирање.  Иако има добар напредок во ажурирањето на 
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регистрирањето на земјиштето и катастарот, земјата тукушто почнала да 
размислува за реформирање на урбаното планирање, кое сеуште се карактеризира 
со технократски, архитектонско ориентирани проекти кои брзо застаруваат.  

Со цел да се исполнат правните услови за генералните и деталните урбани планови 
кои може да овозможат соодветен развој на земјиштето за да се задоволат 
побарувањата за станбен и деловен простор, а во исто време да се сочуваат 
зелените површини, општините заедно со централната влада треба да пристапат 
кон урбаното планирање на начин поразличен отколку во минатото.  Прво, 
локалните власти и професионалните планери треба се повеќе да размислуваат во 
смисла на пазарот.  Основен услов ќе биде да се приберат и вградат ажурни 
податоци за трендовите на пазарите на недвижности, како и фактори на понуда и 
побарувачка — податоци кои најдобро може да ги собере централната влада, барем 
првично, како јавно добро за сите.  Второ, широко учество на граѓаните и 
приватните фирми е од есенцијално значење во раната фаза на процесот на урбано 
планирање, за да се мобилизираат информации за трендови и преференци и да се 
добие консензус во однос на одлуките кои треба да се донесат.  Трето, треба да се 
рационализира процесот на планирање, преку намалување на непотребните 
процедури и одобрувања, за да се осигури дека плановите се навремени и 
релевантни во однос на еволуирачките околности на пазарот.

Владата – централна и локална – би можела да стане покорисен учесник во 
управувањето со урбаното земјиште.  Интервенциите во јавниот сектор можат да 
помогнат во спроведувањето на целите на урбаното планирање со тоа што ќе го 
направат земјиштето достапно за пазарот и преку овозможување на користење на 
земјиште за јавни цели.  Освен тоа, за да се осигури процес на регистрација на 
земјиште и катастар кој добро функционира, и да се потпомогне јавниот пристап до 
пазарни информации, властите имаат есенцијална улога во сервисирање на 
земјиштето преку инфраструктурни инвестиции.  Во одредени општини може да 
биде отворено прашањето поврзано со плаќање на надоместоци за влијанието од 
изградбата при аплицирање за градежни дозволи; во одредени случаи овие 
надоместоци се чинат прекумерни, со што трошокот за легален развој на 
земјиштето непотребно се зголемува и се поттикнува градењето на диво.  
Очигледната нерамнотежа помеѓу високите надоместоци за влијание од градењето 
и отсуството на оданочување на деловниот простор треба да се преиспита, бидејќи 
најверојатно ќе доведе до искривени мотивации за користење на земјиштето и ќе ја 
намали понудата на сервисирано земјиште на урбаниот пазар.  Општините веќе 
покренале чекори за да го направат процесот на издавање градежни дозволи 
поедноставен и поефикасен.  Многу градови сеуште имаат проблем со населби без 
правен статус или адекватни услуги, каде проблемите на домаќинствата можат да 
вклучат ниска способност да платат и отсуство на сигурност на сопственоста.  Во 
овие случаи централните и локалните власти треба заеднички да испитаат 
среднорочни решенија за регуларизација и интеграција на овие подрачја во 
урбаната мрежа.
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Како што е вообичаено во пазарните економии, општинските власти би можеле 
исто така да станат директни учесници во земјишните трансакции во својот 
локалитет, со цел исполнување на економски, финансиски цели и цели на 
животната средина.  Тековно општините во Македонија не можат да поседуваат 
земјиште и можат само да бараат од централната влада да даде на лицитација 
имоти во државна сопственост кога има интерес за приватна инвестиција, но не 
учествуваат во таквите одлуки ниту административно ниту финансиски.   Како 
времено решение односно надополнување во насока на општинска сопственост на 
земјиштето, државата треба да ја разгледа можноста за доделување на обезбедени 
долгорочни закупи на општините, под услов, употребата на земјиштето, ако е 
развиено од страна на општината односно е пренесено на приватен инвеститор, е 
усогласено со урбаниот план.  Со вакви аранжмани, кои се вообичаени во Полска, 
на пример, може да се избегнат шпекулации и да се ослободи земјиште за активни 
инвеститори, а во исто време претставува извор на приходи за општината.          

Како заклучок, Македонија мора да ја искористи предноста за економскиот 
потенцијал на своите градови.  Исполнувањето на овој предизвик ќе бара од 
централните и локалните власти да работат заедно со своите граѓани и приватниот 
сектор во новата децентрализирана средина.  Тие можат да ги исполнат растечките 
барања за локални инфраструктурни услуги, и за развој на земјиште, на начин кој е 
прифатлив за корисниците и е одржлив од гледна точка на финансии и животна 
средина.   Оваа агенда ќе и помогне на Македонија да постигне континуален раст за
доброто на сите граѓани и понатамошна интеграција во регионалната економска 
заедница.    
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Еволуирачкиот контекст на урбаните и општинските политики

Оваа студија ги разгледува предизвиците со кои се соочуваат општинските власти 
во Република Македонија – со особен фокус на општинските финансии, вршење на 
комунални инфраструктурни услуги, урбано планирање и управување со 
користењето на земјиштето, во секундарните градови.  Постојат неколку причини 
зошто изготвувањето на белешка за политики на оваа тема токму сега е навремено.  
Прво, иако националната економија се вратила на патеката на солиден раст во 
изминатите неколку години, обезбедувајќи континуирано опоравување и 
справувајќи се со проблематичните области како што е невработеноста, сепак 
потребно е поуспешно работење од страна на градовите кои што секогаш 
претставуваат платформи за економска диверсификација, приватни инвестиции и 
креирање на претпријатија.  Второ, урбаното население и стапката на урбанизација 
и понатаму се зголемуваат, како и што се очекува од земја која поминува низ 
економски развој и тежнее кон европските норми.  Трето, сиромаштијата се 
покажува како особено жилава во урбаните подрачја и покрај поголемите 
можности кои вообичаено ги има во тие подрачја.  Четврто, политичката и 
фискалната децентрализација, отпочнати во 2005 година, наметнале нови обврски и 
нови ресурси на локалните власти, со што се создале поголеми очекувања и 
зголемени побарувања од страна на јавноста.  На крајот, статусот кој Република 
Македонија го добила на земја кандидат за ЕУ уште повеќе ги зголемува влоговите 
од доброто управување и менаџирање на ресурсите.  

Многу економски прашања и постигнувања имаат урбани корени.  
Економскиот раст повторно има нагорен тренд, кој во просек изнесува околу 4 
проценти во 2004 и 2005 година.  Иако стапката на раст на земјата е за почитување, 
сепак таа е сеуште под нивото во најголем дел од соседните земји во југоисточна 
Европа.  Сите економски сектори придонеле кон опоравувањето, меѓутоа 
нееднакво.  Секторот за услуги, кој се развил од почетокот на транзицијата, е 
главно концентриран во и околу градот Скопје.  Економијата страда од низа 
трнливи структурни проблеми – особено опстојувачката сиромаштија.  Иако голем 
дел од старите јавни претпријатија се затворени, помалку нови субјекти се појавиле 
на нивно место за да се обезбеди значителен пораст на работните места, а 
домашниот приватен сектор е сеуште мал.  Скорешни деловни истражувања 
идентификуваат неколку проблематични области (вклучувајќи прекршување на 
договор, практики кои се против конкуренцијата, криминал и корупција, 
финансирање, електрична енергија и телекомуникации) каде економијата е на ниво 
пониско од нивото на соседните во ЕЦА и особено основните земји на ЕУ.  Некои 
од проблемите кои претставуваат пречка за претпријатијата можеби се 
предизвикани од општинско ниво.  Учесниците во активности на стратешко 
планирање во низа општини, во изминатите неколку години укажуваат на 
приоритетите за реформа:  обезбедување на подобра инфраструктура, општинска 
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администрација која е попрофесионална и повеќе ориентирана кон потребите на 
корисниците, и  анимиран претприемачки сектор.   

Урбаната демографија се менува.  Постојаната урбанизација може да се очекува 
како дел од нормалниот развоен процес.  Проектирано е дека урбаниот удел на 
популацијата ќе се зголеми од сегашната стапка од околу 65 проценти на околу 78 
проценти во 2020 (УН, 2006), со што ќе се приближи до просекот на ЕУ.  Најголем 
дел од урбаното население е сместено во релативно мали општини, во кои обично 
недостасува искусен персонал.  Демографските резултати помеѓу последните 
пописи (1994 и 2002 година) откриваат тренд на зголемено креирање на 
домаќинства како и на население кое брзо старее.  Првиот тренд креира се поголем 
притисок врз понудата за домување, додека вториот тренд укажува на зголемена 
потреба за социјални услуги, како и вработувања за групата на работна возраст која 
мора да ги издржува постарите.   Општинските влади ќе бидат на најистурените 
фронтови при решавањето на сите овие побарувања.  

Урбаната сиромаштија е растечки и тврдоглав проблем.  Република 
Македонија се истакнува во рамките на својот подрегион по мострите и 
опстојувањата на сиромаштијата на потрошувачката, која се движела околу 21 
процент во текот на периодот 2002-2004 година.   За разлика од најголемиот број на 
соседи, Република Македонија се соочи со зголемување на бројот на сиромашните 
луѓе во урбаните подрачја, кој значително го надмина таквиот број во руралните 
подрачја, во последната испитана година.  Стапките на невработеност се исто така 
повисоки кај урбаните сиромашни луѓе (особено за одредени етнички 
припадности) отколку кај руралните сиромашни луѓе.  Инциденцата на урбана 
сиромаштија обично е многу помала отколку кај руралната сиромаштија бидејќи 
градовите нудат подлабоки пазари на трудот и полесен пристап до услуги и 
формални безбедносни мрежи.  Тоа значи дека невообичаената слика за 
сиромаштијата во Македонија укажува на стварно нефункционирање на урбаните 
економии.  Но сепак, тие претставуваат главни извори на приход во домаќинствата 
преку формални неземјоделски активности, дури и за руралното население, како и 
приватни трансфери.  Според тоа, урбаните економии имаат голем значај, за како  
за урбаните така и за руралните жители, преку се поголемите можности и размена 
на ресурси.

Формалните податоци за сиромаштијата ја немаат во предвид непаричната 
сиромаштија, која се утврдува според квалитетот и можноста за набавка на 
домување и есенцијални услуги.  „Станбената сиромаштија“ се проценува дека 
влијае на 7 проценти од населението, што е доволно да ја зголеми ефективната 
стапка на сиромаштија за една - третина.  Анкетите за сиромаштијата исто така не 
ги опфаќаат целосно жителите на супстандарните населби – подрачја развиени без 
титулари за сопственост и градежни дозволи.  Овие населби, кои опфаќаат околу 11 
проценти од населението на најголемите градови, се соочуваат со поозбилни 
недостатоци во однос на водоснабдувањето, собирањето и отстранувањето на 
отпадните води и цврстиот отпад, и енергија во домаќинствата, како и 
невработеност.  Да се осигури дека сите жители имаат целосен пристап до 
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институциите и можностите на градот претставува клучен предизвик на прагот на 
општинските власти.

Децентрализација и перспективната за пристапување во ЕУ креираат нови 
можности, обврски и притисоци за општините.  Во 2005 година, Република 
Македонија отпочна со формална имплементација на обемен процес на 
децентрализација како што беше усогласено во охридскиот мировен договор 
потпишан во 2001 година со кој се заврши периодот на меѓуетнички конфликт. На 
тој начин децентрализацијата имаше за цел не само да промовира ефикасност во 
наменувањето на ресурсите и отчетност, туку и национална хармонија исто така.  
До сега, процесот се чини дека се спроведува прилично непречено, со оглед на 
неговата брзина.  Очигледно постојат поголеми ограничувања во однос на 
капацитетите на релативно „новите“ и помали општини (околу 50), во споредба со 
34 „основни“ општини кои функционирале како такви пред последната 
територијална реорганизација.   Искуствата од децентрализацијата во другите земји  
укажуваат на тоа дека реализирањето на бенефициите од децентрализацијата бара 
да се посвети внимание и да се обезбеди: а) континуална меѓувладина 
координација, со насоки и поддршка од централната влада; б) меѓуопштинска 
соработка; в) адекватен капацитет на локалните власти; г) мерки за воспоставување 
на отчетност кон граѓаните (што не се гарантира без вложување на напор); и д) 
следење на работењето на локалните власти.  

Во оваа рана фаза на децентрализацијата во Република Македонија произлегоа 
одредени прашања, каде проблемите на лоша меѓувладина комуникација односно 
недоволно водство од центарот предизвикале тензии и потешкотии во локалните 
власти.  Едно од овие прашања е поврзано со неадекватното споделување од страна 
на националните агенции на одредени информации потребни за општините, 
особено во однос на оданочувањето на имот.  Втора загриженост е очигледно 
бавното реагирање на министерствата на потребите на општините во однос на 
продажбата на државно земјиште.  Трето, се чини дека постои недостаток во 
насоките од централната влада во однос на некои клучни национални политики и 
институционални рамки кои имаат влијание врз обемот на општинските активности 
– на пример, во однос на јавни и приватни партнерства, и стратегии за развој на 
туризмот и други активности кои имаат влијание врз локалниот економски развој.  
Кандидатскиот статус на Република Македонија за ЕУ ја подвлекува потребата за 
целосна соработка, хоризонтална и вертикална во рамките на сите единици на 
владата, со цел да се искористат можностите за нови инвестиции и условите 
поврзани со нив. 

По децентрализацијата: општински финансиски менаџмент и градење на 
капацитет

Локалните буџети се трансформираат.  Децентрализацијата отпочната во 2005 
година им дала на општините нови овластувања за прибирање и задржување на 
локалните приходи како и поставување на нивните нивоа (во рамките на утврден 
опсег), вклучувајќи данок на имот, различни давачки и такси.  Иако е премногу 
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рано да се идентификуваат трендови пред и по децентрализацијата, проектираните 
општински буџети за 2006 година укажуваат на драстично зголемување во сите 
извори на приходи за локалните власти – од вкупно 4 – 5 милијарди МКД (100 
милиони УСД) на 11 милијарди МКД (238 милиони УСД).  Даночните приходи на 
локално ниво се проектирани да се зголемат за околу 70 проценти над нивоата во 
2003 – 2004 година, иако истите ќе се намалат како процент од вкупниот износ 
бодејќи трансферите (вклучувајќи одржување на училишта и социјални услуги) 
скоро тројно ќе се зголемат.  Локалните власти во Македонија се чини дека 
очекуваат невообичаено високо потпирање на „сопствените извори на приходи“, во 
однос на другите земји во регионот.  Сепак, вкупните приходи на локалните власти 
сеуште остануваат многу мали во споредба со БДП (проценети на 3.8 проценти), 
бидејќи општинските буџети сеуште не ги покриваат сите оперативни (плати) 
трошоци за образование и социјални институции.  

Од голем дел од општините се очекува се повеќе да се потпираат на даноците 
поврзани со имотот, како што се даноци на пренесување на државен имот, како и 
давачка за влијание од градежништво.  Треба да се забележи дека овие извори се 
непредвидливи и нееднакво достапни, и истите природно даваат многу поголеми 
приходи во Скопје одошто на други места.  Со заедничките ефекти од трансферите 
и дистрибуцијата на уделите на ДДВ и ПДП, проекциите во 2006 година укажуваат 
на значително изедначување на севкупните приходи и капитално финансирање 
достапни во рамките на секундарните и терциерните општини – што особено ќе им 
помогне на помалите.  Всушност, градовите со повеќе од 50.000 жители можеби ќе 
бидат најнеповолно погодени (на ниво по глава на жител), особено во смисла на 
капитални трансфери, доколку се одржат проекциите од средината на 2006 година.  
На страната на трошоците, децентрализацијата ќе има најголемо влијание на 
оперативните буџети, кои се зголемуваат скоро три пати со новите одговорности и 
задачи доделени на општините.  Најголемиот дел од локалните инвестиции во 2006 
година се очекува да биде финансиран од сопствени приходи, што јасно наметнува 
предизвик на неискусните општини.

На многу области на политиките на општините треба да им се посвети 
внимание.  Неколку прашања бараат континуирано внимание за да се осигури дека 
децентрализацијата ќе биде успешна во промовирањето на одржлива основа на 
приходи, ефективни инвестиции, и добро локално управување:

(i) Оданочување на имот.  Администрацијата на сите три даноци поврзани со 
имот (годишниот данок, данок на пренос, и данок за подарок и наследство) е 
пренесена на општините.  Иако ова обезбедува стимулација за поголема 
мобилизација, на општините им е потребна целосна соработка од централната 
дирекција на Управата за јавни приходи и зависат од информациите од 
канцеларијата за регистрација на земјиште (која се модернизира и ажурира во 
рамките на тековен проект финансиран од Банката).   Во 2005/06 година имаше 
значителни застои и манипулативни трошоци при преносот на информации од УЈП 
до општинските влади, иако ситуацијата се чини дека се решава.  Општините 
можат значително да ги подобрат своите приходи од годишниот данок на имот (кој 
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е проектиран за 2006 година да биде 3,4 проценти од нивните локални приходи, 
што е занемарлив дел од БДП) преку преземање на активности за (а) поефективна 
наплата на даноците (осигурување на поголема усогласеност), (б) подобрување на 
евиденцијата на имотите предмет на оданочување, (в) ажурирање на утврдувањата 
на даноци и (г) зголемување на стапките од многу ниските нивоа и нивно 
доведување во прифатливиот опсег.   Меѓутоа најбитната реформа, која се наоѓа 
вон контролата на општините, е да се намалат широките олеснувања предвидени во 
законот – и особено да се отстрани невообичаеното олеснување во однос на 
деловен имот.   Треба да се истакне дека оданочувањето на имот има политички 
набој за локалните власти и тешко се спроведувало и во најголем дел  од земјите со 
средни приходи, така што за постигнувањето на реален напредок е потребно време 
и проактивно водство од страна на централната влада.

(ii) Општински долг.  Големите долгови наследени од страна на некои општини 
од претходните администрации (пред децентрализацијата) сеуште остануваат 
осетлива тема) особено во случаите на спојување на општините.  Националната 
влада воспоставила цврста и коректна позиција против избегнување, а новите 
фискални прописи спречуваат повторно локално задолжување се додека не се 
покаже добро финансиско работење (не порано од крајот на 2007 година).  Бидејќи 
најголемиот дел од долгот се должи на една голема градежна компанија 
(поранешно претпријатие од јавниот сектор), на дел од општините можеби ќе им 
биде потребна помош при преговарање за разумни услови на отплата.  На крајот, 
осигурувањето дека општините ќе имаат солиден биланс на состојба ќе зависи од 
политиките во две области кои се подетално дискутирани подолу, и тоа: (а) нивната 
можност да учествуваат финансиски во продажбата на градежно земјиште и да 
управуваат со земјиште и недвижен имот во нивната надлежност, и (б) реформи во 
финансискиот менаџмент на претпријатијата за комунални услуги во сопственост 
на општините.

(iii) Инвестициско планирање и селекција.  И покрај нивните очекувања за 
поголема автономија, општините сеуште се потпираат во голема мера на одредени
централни инвестициски грантови, особено за инвестиции поврзани со вода и 
патишта.  Овој процес на селекција на инвестиции се чини дека не се базира на 
стратешко приоретизирање ниту пак поттикнува солидна евалуација на 
инвестициите.  Според тоа, општините имаат ограничена мотивација, и мало 
искуство во однос на вршењето на повеќегодишно инвестициско планирање.  
Подобрувањето на овој процес ќе биде од голема важност кога Република 
Македонија ќе преземе активности за користење на структурните фондови кои ќе 
доаѓаат од ЕУ, како и за предвидување на потребните ресурси од партнерите. 

(iv) Соработка и здружување помеѓу општините.  Малите општини можеби ќе 
бидат способни да го преземат целиот низ на административни обврски само преку 
споделување на напорите со други, користење на економиите на поголем обем и 
компензирање за ограничениот број на персонал и објекти. Соработката во 
услугите на наплата на данок и градежна инспекција е започната во неколку 
случаи, а ова искуство треба да се сподели за потребите и на други општини. 
Поголема изложеност на меѓународни добри практики и меѓуопштинска соработка 
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можат исто така да бидат од полза при укажување на зголемувањата на ефикасност 
кои би можеле да се постигнат и надминување на потенцијалниот локален отпор.

(v) Следење на работењето.  Министерството за локална самоуправа, со 
помош од донатори, собира податоци за општински активности кои имаат за  цел 
да осигурат спроведување на децентрализираната рамка.  Овие напори ќе бидат 
потпомогнати од страна на веќе достапните статистички податоци од агенциите на 
централната влада.

Иако јавните споредби на работењето на локалните власти се смета за политички 
осетливо прашање во Македонија, важно е следењето да се гледа како потребен 
елемент на доброто управување и од есенцијално значење за едно добро 
информирано избирачко тело, како и за информирани изготвувачи на политики и 
даватели на услуги. Граѓанските анкети и другите можности каде што јавноста 
може да даде оценка односно повратни коментари во однос на работењето на 
општините, можат да придонесат за подобрена отчетност од страна на локалните 
власти. Широкиот пристап на информации за општинските активности, како на 
пример преку објавени буџети, исто така би можела да биде важна алатка за борба 
против корупцијата.

Следењето треба да опфаќа не само формалното спроведување на законите и 
регулативите, туку и анализа на исходите и влијанијата од политиките и 
практиките.  На пример, би било корисно за централната влада да изврши 
оценување (односно да спонзорира оценување извршено од страна на трето лице, 
како на пример универзитет) на ефикасноста при наплатата на одредени видови на 
локални даноци, потенцијалните даночни капацитети наспроти реалната наплата на 
данок, и индикаторите на оперативна ефикасност при вршењето на општинските 
услуги.  Споредбата со други земји со среден приход и земји од ЕУ во однос на 
нивото на оданочување на имот како и локалните приходи и трошоци по глава на 
жител, на пример, би им пружила на националните и локалните изготвувачи на 
политики одредени цели и стандарди во однос на работењето на општините.

(vi) Обука и градење на капацитет.  Македонија има долга традиција во 
менаџмент на и услуги од страна на локалните власти, која потекнува од ерата на 
Југославија.  Меѓутоа конкретни вештини и искуства се загубени за време на 
рецентрализацијата во изминатата деценија, а ставовите со кои се воспоставува 
доверба и транспарентност, и учество на јавноста во управувањето, остануваат 
слаби. Капацитетите треба да се развијат повторно со фокусирање на 
новопренесените надлежности и развивање на практични решенија за вршењето на 
услуги, особено во помалите/поновите општини со помали ресурси.  Многу 
донатори вклучувајќи ја и Банката обезбедувале обука, техничка помош и опрема 
на најголем дел од општините.  Како резултат тие се многу свесни за посакуваните 
пристапи и алатки за управување, но имаат малку пракса и ограничен број на 
персонал.   Клучен недостаток претставува помошта при примена и спроведување 
на голем дел од научените методи и обезбедување на мотивираност за отчетност 
кон јавноста.
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(vii) Претпријатија за комунални услуги

Локалните инфраструктурни услуги, особено за вода и санитација, управување со 
цврст отпад, и јавен транспорт, се меѓу најважните обврски на локалните власти 
бидејќи истите директно и индиректно придонесуваат за економскиот развој, 
добросостојбата на домаќинствата, како и одржливоста на животната средина.  
Најголем дел од таквите „комунални услуги“ во Република Македонија биле 
релативно добро развиени во времето на транзицијата, меѓутоа се влошиле во 
последната деценија и половина поради занемарено одржување, ригидна контрола 
на цени и лош финансиски менаџмент, што довело до маѓепсан круг на 
понатамошно влошување на средствата и недостаток на финансии за нови 
инвестиции.  

Нема веднаш достапни податоци за статусот на инфраструктурните сектори во 
Република Македонија, во споредба со другите земји во регионот.  Едноставен 
пристап до приклучоците на мрежата се чини дека не претставува голем проблем 
општо земено1, дури ни за сиромашните, иако нема многу анализи за квалитетот и 
финансиската достапност до услугите.  Сепак, институционалните и финансиските 
прашања полесно се идентификуваат.  Тие не влеваат многу доверба во 
способноста на претпријатијата да извршат надградување или дури и одржување на 
добро ниво на услуги, особено да пружат поддршка на потребите на 
конкурентските деловни активности и да ја подобрат добросостојбата во 
супстандардните населби, а уште помалку да ги задоволат стандардите на 
пристапување во ЕУ.   

Основни правни и институционални прашања…  Во Република Македонија 
локалните јавни услуги, вклучувајќи водоснабдување и канализација, урбан 
транзит, како и миење на улици и стопанисување со паркови, пазаришта, гробишта 
и така натаму, се вршат преку претпријатија во сопственост на општината – во 
најголем број случаи тоа е еден повеќенаменски субјект, иако неколку општини 
имаат посебни водоводни претпријатија.  Претпријатијата за комунални услуги се 
правно независни од нивните општински сопственици; но сепак, во пракса се чини 
дека субјектите не се автономни.  Во рамките на повеќенаменските претпријатија 
постојат обемни меѓусекторски субвенции, со што станува нејасно 
разграничувањето помеѓу комерцијалната ориентација на услугите базирани на 
тарифи како што е водоснабдување, и услугите за јавно добро од типот на 
одржување на паркови кои треба да се финансираат од општите даноци.  
Комбинираното работење на ваквите различни услуги во едно претпријатие може 
да претставува ефикасно решение особено за малите општини, под услов да постои 
строго сметководствено одделување помеѓу активностите кои заработуваат 
приходи и оние кои не заработуваат приходи.

                                                
1 Постојат поголеми проблеми во однос на енергијата во домаќинствата (обласно греење е многу 
ретко надвор од двата града), пречистување на отпадни води (скоро не постои), и депонирање на 
цврст отпад (санитарни депонии се ограничени само на Скопје).
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Правните и регулаторните рамки кои се однесуваат на комуналните услуги, иако 
неодамна ревидирани (најголем дел од законите се донесени од 2002 година 
навака), остануваат слаби и контрадикторни во неколку односи, и со тоа практично 
не промовираат независни, комерцијално ориентирани претпријатија.  Иако 
законите обезбедуваат формална дистинкција помеѓу финансиите на 
претпријатијата за комунални услуги и финансиите на општината, праксата не е во 
целост конзистентна со овој принцип.  Финансиските извештаи не се достапни, 
иако Асоцијацијата на даватели на комунални услуги (АДКОМ) и Асоцијацијата на 
финансиски службеници почнале да собираат основни индикатори во однос на 
ефикасноста на претпријатијата и финансиското работење за значителен број на 
претпријатијата.  Со оглед на средината на мотивирање од страна на менаџментот, 
не е за изненадување дека превработеноста останува проблем во комуналните 
претпријатија, како и политичките влијанија во структурата на персоналот.

…и опстојните финансиски проблеми. Бројни и опстојни финансиски проблеми 
во голем дел од претпријатијата за комунални услуги меѓусебно се зајакнуваат и се 
поврзани со прашања на институционалната рамка.  Загубите за вода се многу 
големи (40 – 50 проценти од произведената вода, во просек), што одразува 
комбинација на менаџерски и технички недостатоци.   Стапките на наплата се 
екстремно мали (околу 50 проценти од вкупно фактурираниот износ).  Иако новата 
легислатива дозволува исклучување поради неплаќање, се чини дека ваквата 
дисциплинска мерка не се применува во голем обем.  Тарифниот режим не е 
флексибилен – дури во 2005 година, националната влада го укина мораториумот на 
зголемување на тарифите на водата кој опстојуваше десет години.  Тарифите ќе 
треба значително да се изменат.  Освен кај неколку претпријатија кои користат 
заеми од ЕБОР, тековните тарифи за вода се 50 – 75 проценти пониски од 
проценетите параметри за поврат на трошоците. 

Многу претпријатија за комунални услуги имаат постојани заостанати обврски, 
главно поради неизвршени плаќања од страна на други јавни субјекти.   
Застарените сметководствени правила оневозможуваат претпријатијата да ги 
исчистат своите книги од овие стари долгови во согласност со добрата 
комерцијална практика.  Во исто време, самите претпријатија за комунални услуги 
се чини дека акумулираат долгови, особено краткорочни, за финансирање на 
своите работи, додека неколку претпријатија добиваат долгорочни заеми за 
инвестиции.  Општо земено, нецелосното и непрецизното известување на 
финансиската состојба на претпријатијата претставува загриженост, особено 
бидејќи општините може да бидат вмешани преку заедничката одговорност како 
сопственици. 

Еден очигледен резултат од слабата финансиска состојба на претпријатијата за 
комунални услуги е се поголемиот заостаток од потреби за одржување и 
инвестиции.  Возниот парк и опремата се застарени.  Средствата за инвестиции 
достапни од МТВ се соодветни само за рутински капитални поправки и помали 
проширувања на системот.  Иако перспективното финансирање од ЕУ треба да 
помогне во задоволувањето на големите потреби за инвестирање, на пример во 
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пречистување на отпадни води, мобилизирањето на партнерското финансирање ќе 
бара дисциплинирани напори како и за претпријатијата така и за нивните општини.  
Би било корисно за сите засегнати страни сериозно да ги разгледаат 
потенцијалните придобивки од учеството на приватниот сектор (УПС) во давањето 
на комунални услуги.  Основен предуслов би бил за владата на сите нивоа јасно да 
се заложи за комерцијалната ориентација на секторот.

…предлага амбициозна агенда за реформата на секторот.   Се предлага 
националната и локалните влади, заедно со професионалните здруженија на 
општини и претпријатија за комунални услуги како и заедницата на корисници, да 
работат заедно и да ги поддржат следниве активности: 

(i) Креирање на силни механизми за мотивација за претпријатијата за 
комунални услуги и локалните власти да го подобрат своето финансиско работење.  
Прв приоритет би бил да се одделат политичките од оперативните одлуки на 
претпријатието, и да се обезбеди јасно сметководствено одделување помеѓу 
различните активности на претпријатието.  Услови поврзани со постигнувања во 
работењето би можеле исто така да бидат вградени во критериумите за грантови од 
централната влада за инвестиции во претпријатијата.

(ii) Подобрување на оперативната ефикасност и ограничување на 
зголемувањата на трошоците за производство на вода преку: (а) подобрување на 
наплатата; и (б) преземање мерки (вклучувајќи приоритетни капитални трошења) 
за минимизирање на загубите на вода и набавка на модерна опрема. 

(iii) Охрабрување на општините и нивните претпријатија за комунални услуги да 
соработуваат преку општинските граници за да постигнат потенцијални економии 
за голем обем и други видови на ефикасност во вршењето на услугите.

(iv) Поддржување на напорите на АДКОМ за одржување и проширување на 
базата на податоци на индикатори за работењето на претпријатијата за комунални 
услуги – вклучувајќи и следење на нивните долгови – и објава на анализата како 
средство за споредување на квалитетот и ефикасноста на комуналните услуги и 
поттикнување на добри практики.

(v) Зголемување на јавната отчетност на претпријатијата за комунални услуги 
кон нивните корисници – за ова ќе биде потребно на јавноста да и се дадат повеќе 
информации во однос на работењето на претпријатијата, цената и квалитетот на 
услугите, како и да се креираат можности за корисниците да дадат повратни 
информации и да пријавуваат поплаки.

(vi) Зголемување на позитивното учество и информативните кампањи со 
корисниците во однос на потребата од дисциплина при плаќањето на давачките и 
во однос на повратот на трошоци со цел да се овозможат инвестиции кои ќе го 
подобрат локалниот квалитет на живот, како и задоволување на стандардите на ЕУ.  
Дел од овој јавен дијалог треба да се фокусира на потенцијалните придобивки кои 
ќе произлезат од вклучувањето на приватниот сектор во вршењето на услугите, во 
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рамките на силен јавен надзор и транспарентно, конкурентско доделување на 
договори.  Финансиските подобрувања погоре наведени претставуваат потребни 
предуслови за привлекување на било какво значително финансирање од 
приватниот сектор во секторот на комунални услуги.  

Урбанистичко планирање

Планирањето може да обезбеди структура за урбаниот пазар … Кога добро ќе 
се направи, урбанистичкото планирање овозможува на пазарите на недвижности да 
извршат проценка на инвестициските извештаи и ја намалува несигурноста преку 
поставување на транспарентни правила, а во исто време и овозможува на владата 
да го штити јавниот интерес. Република Македонија, како сите други земји во 
транзиција, се соочува со тежок предизвик да пробие патека помеѓу тенденциите од 
минатото на прекумерно насочување и контрола, од една страна, и флексибилен, 
пазарно ориентиран, но сепак спроведлив стил на урбано планирање.  Иако е 
постигнат добар напредок во ажурирањето на регистрацијата на земјиштето и 
катастарот, Македонија само што почнува да размислува за реформирање на 
урбанистичкото планирање, што сеуште се карактеризира со технократски, 
архитектонско ориентирани дизајни кои брзо застаруваат.  

Од локалните власти во Република Македонија, во најголем дел се очекува да 
подготват 10 годишни генерални урбанистички планови (ГУП) и (барем во 
поголемите надлежности) 5 годишни детални урбанистички планови (ДУП).   Врз 
основа на најдобрите практики во пазарните економии и за да бидат релевантни за 
урбаните економии кои брзо се менуваат, напорите на локалното планирање треба 
да имаат за цел да идентификуваат: (а) севкупни цели и социоекономска визија за 
развој на градот, (б) јасни критериуми за користење на земјиштето, (в) зони за 
ограничен развој (на пример почитување на еколошки и историски осетливи 
области), и (г) резервирани правци за големи патишта и инфраструктура.  Ваквите 
планови исто така треба да ги наведат и регулативите за користење на земјиштето 
(како што се дозволени градежни висини) за насочување на приватните 
инвестиции. Од есенцијално значење е планот и регулативите да содржат реална 
проценка на трендовите на недвижности, побарувачка и факторите на понудата, со 
цел да се прилагодат на основните тенденции на пазарот и да обезбедат дека 
домовите и другите недвижности ќе останат финансиски достапни за 
домаќинствата и бизнисите. 

Воведувањето на таквото планирање во Република Македонија е попречено поради 
недостатокот на соодветно преориентирани планери кои ги разбираат барањата на 
пазарната економија.  Иако неколку донатори обезбедуваат основна обука за 
персоналот во општините и им помагаат во развојот на алатки и извори на 
информации преку кои ќе се овозможи подобро планирање, за да настане 
потребната „промена на парадигмата“ потребно е време како и за општинскиот 
персонал така и за професионалните планери.  Исто толку значајна е реформата во 
процесот на спроведување на урбанистичките планови и регулативи.  Владините 
постапки за одобрување на ГУП и ДУП треба да се рационализираат, да се намалат 
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непотребните услови (со што ќе се намали обемот на работа за планерите) и да се 
скрати времето на обработка. Учеството на јавноста во моментов се третира на ex 
post начин и нема големо ниво на градење на консензус со другите засегнати 
страни.  Законот за урбано и просторно планирање, ревидиран во 2005 година, 
експлицитно не ги попречува ваквите реформи, но ќе треба да се спроведе во духот 
на овозможување на пофлексибилен, агилен процес кој е пријателски настроен кон 
пазарот.

… и владата може да стане корисен учесник во управувањето со урбаното 
земјиште.  Интервенциите на јавниот сектор во управувањето со урбаното 
земјиште треба да имаат за цел да ги спроведат целите на урбанистичкото 
планирање и да пружат поддршка на пазарот на земјиште, преку ублажување на 
инвестициските ризици и трошоци, со намалување на негативните надворешни 
влијанија од несоодветно користење на земјиштето, и обезбедување на потребниот 
јавен простор и услуги.  Инструментите и активностите на управувањето со 
земјиште се од неколку вида: а) регистрација и катастри, б) пазарни информации и 
следење, в) опслужување на земјиштето преку инвестиции во инфраструктурата, г) 
зголемување на понудата на земјиште на пазарот, д) градежни дозволи и градежни 
инспекции, и ѓ) оданочување на имот.  Не сите овие активности се целосно 
децентрализирани и пренесени на општините, и не треба сите овие активности да 
се преземаат одеднаш.   Првите три елементи може да се сметаат како „апсолутни“ 
приоритети бидејќи тие претставуваат основа за други опции за управување со 
земјиште, како јавни така и приватни.  Во рамките на секоја категорија постојат 
политички и технички прашања кои влијаат на утврдување на редоследот.  
Значителни реформи и институционален развој се најмногу напреднати во однос на 
регистрацијата и надградување на катастарот – додека следењето на пазарот и 
инвестициите во инфраструктурата се чини дека заостануваат и тука е потребно 
поголемо внимание од страна на владата.   Исто така во тек се реформи во полето 
на градежни дозволи и градежна инспекција.  Оданочувањето на имот го задржало 
вниманието на локалните власти но се соочува со многу пречки каде се бара 
соработка од централната влада, како што беше дискутирано претходно.    

Во секоја област на политики постојат отворени прашања и потенцијални 
можности кои заслужуваат разгледување од страна на владата:

(i) Регистрација на земјиште и катастар.  Комплетирањето на процесот е од 
есенцијално значење за појаснување на имотните права (за понатамошни 
прераспределби преку пазарот), и овозможување на интеграцијата на физичките, 
правните и фискалните податоци за урбан менаџмент и локално управување.  Исто 
така е потребна и база на податоци за следење на тековни трансакции (подолу).  

(ii) Пазарни информации и следење.  Како за јавните така и за приватните 
одлуки во однос на земјиште потребно е познавање на „вредносната структура“ на 
имотите и факторите кои имаат влијание на пазарните цени и трошоци.  Сигурното 
следење на пазарот треба да се гледа како обврска за „информациона 
инфраструктура“ на јавниот сектор се додека приватниот сектор не утврди дека е 
финансиски исплатливо да ја врши оваа услуга, и треба да биде јавно достапна.  
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Оваа функција треба да ја преземе централна агенција бидејќи општините не се 
волни ниту добро опремени да ја вршат истата.

(iii) Инвестиции во инфраструктурата.  Напредокот во оваа област ќе зависи, 
до одреден степен, од реформите на општинските комунални претпријатија и 
потенцијалното отворање за учество на приватниот сектор како што беше 
дискутирано погоре, како и на понатамошните реформи во однос на 
мобилизацијата на сопствените приходи со цел (повторно) воспоставување на 
бонитет.   Капацитетот на општините за финансирање на инвестициите во 
инфраструктурата би можел да се зголеми со тоа што ќе им се даде дел од 
приходите од продажбата на државно земјиште во нивното подрачје и преку 
постратешко управување на нивните недвижни средства.

(iv) Зголемување на понудата на земјиште. Како и во други земји на транзиција, 
економското опоравување и раст во Република Македонија ќе ја зголеми 
побарувачката за станбен недвижен имот со што ќе се стави притисок на цените и 
финансиската достапност освен ако понудата на земјиште и производството на 
домови не реагираат адекватно.  Во моментов државното земјиште доминира во 
центрите на градовите и до него може да се пристапи преку продажби и 
закупување со тендер. На општините не им е дозволено да поседуваат земјиште во 
нивното подрачје.  Тие може да побараат од државата (МТВ) да продаде земјиште 
на заинтересирани инвеститори или самите можат да добијат закуп, но тие не 
учествуваат ниту финансиски ниту на друг начин во овие трансакции.  Процесот на 
пуштање на државно земјиште на пазарот се смета за обемен и долготраен.  На 
општините треба да им се дозволи да поседуваат земјиште, како што е и 
вообичаена практика во други земји со среден приход односно во транзиција, но 
како минимум општините треба да бидат охрабрени да управуваат со земјиштето 
преку активно вклучување во одлуките за продажба на јавно земјиште.

Една продуктивна алтернатива и политички компромис во пократок рок, би можел 
да биде државата да дозволи обезбедени долгорочни закупи на земјиште за 
општините под одредени услови, како што се да имаат ажуриран ДУП.  На 
општините понатаму треба да им се дозволи да го отуѓат закупот на приватни 
инвеститори под други услови, како што се усогласеност со планот и обврска за 
завршување на инвестицијата во одреден временски период.  Таквите закупи 
(постојано користење) би биле привлечни за инвеститори со недостаток на капитал, 
но би можеле понатаму и да се претворат во сопственост.  Обезбедувањето на 
долгорочни закупи би им дало на општините ефективен инструмент со кој можат 
да влијаат на пазарот и користењето на земјиште, да обесхрабруваат шпекулации 
со земјиште, и да обезбедат стабилен извор на приходи поткрепен со имот.

Понудата на урбано земјиште исто така бара подобро решавање на проблемите 
поврзани со претворање од земјоделско во урбано земјиште, рационализирање на 
процесот на одобрување и подобро решавање на побарувачките за раст како и 
промовирање на ефикасно користење на постоечкото урбано земјиште. Дел од
проблемите со супстандардните населби можеби произлегуваат од неадекватен 
пристап до финансиски достапно сервисирано земјиште.  Во овие случаи, 
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општините и централната влада би требало заедно да соработуваат во насока на 
регулирање на овие населби (со обезбедување на регистрација на земјиште и 
урбани услуги каде што тоа го нема), и намалување на можностите за понатамошна 
појава на вакви населби преку осигурување на пофлуидна понуда на финансиски 
достапно земјиште и домување.

На среден рок, општините би можеле да станат попроактивни во управувањето со 
земјиштето преку вклучување во шеми за поделба на земјиштето, консолидација и 
прилагодување, со што се врши директно влијание на користењето на приватното 
земјиште.  Потребно е да се развие правна рамка за ова да се овозможи, црпејќи од 
искуствата на другите земји како што е Полска.   На подолг рок општините би 
можеле да се однесуваат постратешки со користење на своите трансакции на 
недвижности како алатка за финансиски менаџмент и стабилизирање на пазарот.

(v) Градежни дозволи и градежна инспекција.  Општините од неодамна имаат 
овластување да ги вршат овие функции, кои се битни средства за спроведување на 
урбанистичкото планирање и регулација.  Градбата без соодветен процес на 
дозволи претставува постојан проблем во некои општини од неколку причини, 
вклучувајќи отсуство на рамки на планирање, големи трошоци за комуналии 
платени во моментот на издавање дозвола, финансиски скапи регулативи, и обемен 
процес на одобрувања.  Обезбедена е помош од донатори за поедноставување на 
процесот на издавање дозволи, на пример преку едношалтерски пристапи.  

(vi) Данок на имот и користење на земјиште. Фискалното потпирање на 
локалните власти на градежна давачка платена однапред, во комбинација со 
олеснувањата во данокот на имот, ги зголемуваат трошоците за развој на земјиште 
во фазата на градба наместо да влијаат на неговиот исход (вид на користење на 
земјиште).  Општата структура на оданочувањето на градба и имот треба да се 
преиспита за да се утврдат можните ефекти кои предизвикуваат дисторзија во 
однос на достапноста на ново сервисирано земјиште. Понатамошното 
прилагодување на оданочувањето на имот треба да ги има во предвид неговите 
нефинансиски влијанија и потенцијал како алатка за управување со пазарот на 
земјиште. Владата исто така може да испита начини за поефикасно 
администрирање на данокот на пренос на имот, не само поради приходите и 
функционирањето на пазарот на земјиште, туку и како прозорец кон пазарни 
информации за тековни трансакции. 

Заклучок

За да го продолжи трендот на пораст и за да ги надмине сиромаштијата и 
невработеноста, Република Македонија треба се повеќе да се потпира на урбаните 
економии и нивната способност да поддржат сектори со повисока вредност и нови 
приватни претпријатија. Политиките и институционалните рамки кои влијаат на 
градовите и урбаните локални власти претставуваат главни предизвици денес. 
Воспоставена е програма за децентрализација која е солидно дизајнирана и дава 
добра платформа за соодветно локално управување.  Република Македонија е eдна 
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од неколкуте земји во подрегионот на југоисточна Европа која има „фискален 
простор“ за значителни нови јавни инвестиции.  За целосно искористување на овие 
можности, вклучувајќи ги и ресурсите кои ќе дојдат во пред пристапниот период од 
ЕU, општинските власти ќе треба да играат поголема улога за која тие се недоволно 
подготвени.  Начинот на кој општините и централната влада заедно ќе ги решат 
прашањата поврзани со општинско финансирање, вршење на услуги на локално 
ниво, и управување со урбаното земјиште, ќе има големи импликации во однос на 
одржување на растот, еднаквоста и понатамошната интеграција во надворешната 
економија.  





1. ТЕКОВНИОТ КОНТЕКСТ НА УРБАНИСТИЧКИОТ И 
ОПШТИНСКИОТ РАЗВОЈ

A. ВОВЕД И ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Оваа студија ги согледува предизвиците со кои се соочуваат општинските 
власти во Република Македонија.  Вниманието тука се фокусира на прашања 
поврзани со општинскиот финансиски менаџмент, вршењето на комунални услуги 
(особено за инфраструктурни услуги), урбанистичкото планирање и управување со 
користењето на земјиштето, со релативен нагласок на секундарните градови.

1.2 Постојат неколку причини зошто изготвувањето на белешка за политики на 
оваа тема токму сега е навремено.  Прво, иако националната економија се вратила 
на патеката на солиден раст во изминатите неколку години, обезбедувајќи 
континуирано опоравување и справувајќи се со проблематичните области како што 
е невработеноста, сепак потребно е поуспешно работење од страна на градовите 
кои што секогаш претставуваат платформи за економска диверсификација, 
приватни инвестиции и креирање на претпријатија.  Второ, урбаното население и 
стапката на урбанизација и понатаму се зголемуваат, како и што се очекува од 
земја која поминува низ економски развој и тежнее кон европските норми.  Трето, 
сиромаштијата се покажува како особено жилава во урбаните подрачја и покрај 
поголемите можности кои вообичаено ги има во тие подрачја.  Четврто, 
политичката и фискалната децентрализација, отпочнати во 2005 година, наметнале 
нови обврски и нови ресурси на локалните власти, со што се создале поголеми 
очекувања и зголемени побарувања од страна на јавноста.  На крајот, статусот кој 
Република Македонија го добила на земја кандидат за ЕУ уште повеќе ги зголемува 
влоговите од доброто управување и менаџирање на ресурсите

1.3 Во ова воведно поглавје се дадени некои понатамошни контексти за овие 
развои, во смисла на предизвиците кои произлегуваат од нив за урбаните подрачја 
и нивните власти.  Во второто поглавје се разгледани прашањата за финансиски 
менаџмент на општините под децентрализираниот режим и придружната потреба 
за подобрување за подобрување на капацитетот на локалните власти.  Во третото 
поглавје се подвлечени прашањата од областа на комунални услуги, каде 
општинските власти ги задржуваат општите обврски за вршење и надзор на 
локалните јавни претпријатија.  Четвртото поглавје се фокусира на урбанистичкото 
планирање и управувањето со земјиште, која област е од критично значење за 
ефикасното функционирање на градовите и за што општините се стекнале со нови 
обврски.  Пристапот во овој извештај е да се соберат постоечките податоци од 
многу достапни студии, како од Светска Банка така и од други извори, како и 
информации добиени од интервјуа извршени во земјата со цел да се артикулираат 
идеите и препораките кои треба да бидат разгледани од страна на Владата избрана 
во јули 2006 година, општинските власти и други засегнати страни.
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Б.  РАНЛИВО ВРАЌАЊЕ КОН РАСТОТ

1.4 Од политичко – економската криза во 2001 година, Република Македонија 
го продолжила нагорниот тренд на економскиот раст, кој во просек изнесува околу 
4 проценти во 2004 и 2005 година.  (Слика 1.1)  Макроекономската политика е 
цврста дури доста конзервативна, што е одразено преку основните индикатори за 
надворешната тековна сметка, јавниот долг, и владините расходи во разумни 
граници, со оглед на нивото на приход во земјата и во споредба со соседните земји.  
Сепак, Република Македонија во доста голема мера зависи од приватни траснфери 
од странство (вклучувајќи и средства од мигранти), што претставува 18 проценти 
од БДП – дури повисоко и од стапката во Албанија од 15 проценти.2  (Светска 
Банка 2006)  .  Иако стапката на раст на земјата е за почитување, сепак таа е сеуште 
под нивото во најголем дел од соседните земји во југоисточна Европа (ЈИЕ).

Слика 1-1  Република Македонија продолжила по патеката на раст, но на 
пониско ниво од своите соседи

Извор:  Нацрт стратегија за партнерство со земјата за Република Македонија ФГ07-10, ЕЦА 
преглед, презентација, 8/3/06

1.5 Економијата не зависи на било кој доминантен сектор и сите тие придонеле 
кон опоравувањето, меѓутоа нееднакво.  (Табела 1.1)  Општо земено, секторите кои 
нудат релативно ниски приходи (земјоделство, градежништво и трговија) имааѕт 

                                                
2 Точниот состав на овие бројки е нејасен но претпоставуваме дека се состои главно од средства 
испратени од емигранти во странство.
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најголем удел во растот во последниве години.  Земјоделството доминира во 
југоисточниот регион каде претставува 36 проценти од вработувањето во споредба 
со 11 проценти за целата земја.  (ДЗС, МЛС и УНДП, 2004a)  Индустријата е доста 
урамнотежена како извор на вработување во сите статистички региони3 освен во 
југоисточниот, што во просек изнесува 31-40 проценти во секој регион иако е 
нешто повисок (49 проценти) во источниот дел.  Секторот за услуги, кој е многу 
развиен од времето на транзицијата и, според тоа ситуиран според пазарни 
критериуми наместо според централно планирање, е доста концентриран во 
регионит на Скопје како и во самиот град, каде генерира околу 68 проценти од 
вработувањето во споредба со 50 проценти или помалку во други делови.

Табела 1-1: Неодамнешни економски индикатори.

2002 2003 2004 2005
БНП по жител (‘000 МКД) 119 123 130 138
БДП (Милијарди МКД) 244.0 251.5 265.3 284.0
Стварни стапки на раст по 
година:
Раст на БДП 0.9 2.8 4.1 4.0
Земјоделство -2.0 4.8 6.2 3.1
Индустрија -0.8 5.1 -0.8 6.8
     Производство 0.7 3.2 -0.3 7.0
Градежништво 0.6 13.3 7.4 -5.0
Услуги 1.5 1.0 5.7 3.8
     Трговија 5.4 1.8 15.7 7.9

Национален индекс на стапката 
на сиромаштија

21.4 21.7 20.5 …

Стапка на невработеност … 36.7 37.2 37.3

Извор: Податоци на Светска Банка. За националните сметки, 2004 и 2005 година се 
проценки.
Извор:  ЕЦСПЕ, Проценка на сиромаштијата за Западен Балкан, „Република 
Македонија: Раст и сиромаштија, 2002 – 2004 година“ 1 јуни 2006 година

1.6 И покрај неодамнешните постигнувања, економијата одразува низа трнливи 
структурни проблеми.  Невработеноста тврдоглаво се држи на 37 проценти во 
изминатите три години, опстојува на драстично повисоко ниво отколку во 
соседните земји, и најблиску е со Босна и Херцеговина каде оваа бројка е 22 
проценти.   Само регионот на главниот град нуди стапка на невработеност под 31 
процент, со 27 проценти во градот Скопје. (ДЗС, МЛС и УНДП 2004a)  Иако 
постојат и административни причини за дел од високата стапка на невработеност, 
проблемот е реален.4   Многу од старите јавни претпријатија се затворени, помалку 

                                                
3 Овде се повикуваме на осумте статистички региони во согласност со номенклатурата на 
територијални единици за статистички потреби, односно ниво НУТС-3.   Овие се Пелагонија, 
Вардар, Североисток, Југозапад, Скопје, Југоисток, Полог и Исток.  
4 Националната агенција за вработување има укажува на многу повисока невработеност отколку 
што е наведено во пописот, бидејќи агенцијата плаќа здравствено осигурување за лицата на 



4

нови субјекти се појавиле на нивно место за да обезбедат значителен пораст на 
работните места, а приватните инвестиции и продуктивноста се ниски.  Приватниот 
сектор сеуште сочинува помалку од половината од вработувањата надвор од 
земјоделството.

1.7 Очигледни се многу слабости во рамките на реалната економија, иако е 
потешко да се објасни одвоениот статус на Република Македонија за вработеноста 
кој што датира уште од периодот пред независноста.  Последното истражување од 
„Doing Business“ открива дека во однос на голем дел од индикаторите (на пример, 
справување со лиценци, регистрирање на имот, добивање на кредит, заштита на 
инвеститори, итн.), земјата не рангира многу полошо и во некои случаи е и подобра 
од просекот во ЕЦА, иако секогаш е зад ОЕЦД.  Сепак , отпочнувањето на бизнис е 
очигледно попроблематично, и бара 13 постапки и 48 дена во Република 
Македонија наспроти 9,6 и 36 (соодветно) во ЕЦА регионот (и 6,5 и 20 во ОЕЦД).5  
Истражувањето за деловното опкружување и работењето на претпријатијата
(БЕЕПС) спроведено од ЕБОР - Светска Банка во 2005 година дава помалку 
позитивна слика за успешноста на Република Македонија во споредба со 
параметрите на ЈИЕ и ЕЦА во однос на 14 од вкупно 21 индикатор.  Овој јаз е 
особено видлив во однос на прекршувањата на договорите, анти – конкурентските 
практики, криминал и корупција, финансирање, електрична енергија и 
телекомуникации.6  Владата избрана во јули 2006 година ги идентификувала 
целите за подобрување на деловното опкружување во овие области.

1.8 Некои од проблемите кои им отежнуваат на претпријатијата можат да се 
најдат на локално ниво и скриени во националните просеци.  На пример, според 
стандардното прашање на БЕЕПС за бројот и времетраењето на „инспекциите од 
страна на општинската полиција“7, фирмите во примерокот од Република 

                                                                                                                                                
нејзините списоциs.  Сепак, бројките наведени овде се од пописот и се базираат на дефиниции 
употребени во Анкетата на работна сила, во склад со меѓународните дефиниции.  (ДЗС, МЛС и 
УНДП 2004б)  Анкетите за потрошувачка на домаќинствата, кои користат различни методи за 
земање примерок и дефиниции, даваат нешто помали бројки — 33 и 31 процент во 2002 и 2004
година, но сепак многу големи на меѓународно ниво. 
5 www.doingbusiness.org.    Од јануари 2006 година едно – шалтерскиот систем почна да 
функционира во Република Македонија за регистрација на нови компании.  Се смета дека со овој 
систем се потребни 3-5 дена за регистрација. (Макинвест и УНДП, 2006 година)
6 Постојат одредени очигледни недоследности каде БЕЕПС цели дека Република Македонија е 
помалку успешна од регионалните параметри за споредба (на пример лиценцирање на бизнис и 
финансирање), додека „Doing Business“ укажува на спротивното.  Тековниот проект поддржан од 
Светска Банка за Деловно опкружување и институционално зајакнување (БЕРИС) детално ги 
проучува овие прашања. 
7 Бидејќи во Република Македонија нема општинска полиција, ова прашање може да биде 
протолкувано дека се однесува на националната полиција ситуирана во општинската надлежност 
или, можеби е поверојатно, се однесува на општинските инспекторати.
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Македонија пријавија многу поголеми проблеми отколку што беше случајот со 
нивните партнери во ЈИЕ односно ЕЦА во целост.8

1.9 Како економските изгледи и приоритети им изгледаат на жителите во 
одредени локалитети?  Многу општини преземале партиципаторни активности за 
стратешко планирање на локален економски развој (СП на ЛЕР) во изминатите 
неколку години, со што се добил интересен увид во перцепциите на локалните 
засегнати страни.  (Поле 1.1)  Има многу заеднички работи во овие перспективи, 
особено во акцентот ставен на потребите за подобра инфраструктура, посоодветна 
и попрофесионална општинска администрација, како и динамичен претприемачки 
сектор.   Во секоја од приоритетните области, стратешките планови за ЛЕР исто 
така ја подвлекоа потребата за концентрирана активност на национално ниво со 
што ќе се помогне реализацијата на локалните цели преку обезбедување на 
политики и правни рамки (на пример, за јавни – приватни партнерства), основна 
анализа (на пример: за изгледите на туризмот и агро - преработувачката) и 
инвестициска клима која ќе ги поддржува овие процеси.

                                                
8 Околу 2,7 инспекции во претходната година во Република Македонија наспроти 1,5 во ЈИЕ и 
помалку од 1 во ЕЦА.  Секоја од овие средби трае во просек повеќе од 1 час во Република 
Македонија наспроти 0,7 часа во ЈИЕ и 0,5 во ЕЦА.
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Поле 1-1:  Како локалните засегнати страни ги гледаат своите приоритети за 
економски и социјален развој

Неколку донатори ги поддржале иницијативите за стратешко планирање на локалниот економски 
развој (СП на ЛЕР) во Република Македонија во изминатите неколку години, заедно опфаќајќи 
голем дел од општините во рамките на сите региони.  Стратешките планови за ЛЕР обично 
вклучуваат партиципаторен процес предводен од страна на локалната власт, кој вклучува широк 
опсег на засегнати лица вклучени во:  i) идентификување на силни страни, слабости, можности и 
закани (СВОТ анализа), ii) формулирање на колективна визија и исказ за целите (мисијата), iii) 
идентификување на конкретни цели, и iv)  приоретизирани задачи и активности (проекти или други 
мерки) за реализација на целите.  Донаторите кои пружиле поддршка на различни општини во однос 
на СП за ЛЕР до денес вклучуваат Европска агенција за реконструкција (ЕАР), ГТЗ, СИДА, 
Корпорација за развој на Швајцарија, УНДП, и УСАИД.  

Во првата од овие програми во 2002 – 04 година, проектот на УСАИД за Реформа на локалните 
власти избра 12 општини според различни критериуми со што беа застапени десет проценти од 
тогашните 124 општини кои постоеја во тоа време. Овие беа:  Дебар, Струга и Тетово на запад, 
Битола, Крушево и Неготино во централно јужниот дел, Кочани, Крива Паланка, Куманово, и Свети 
Николе на север, и Центар и Карпош во Скопје. Неколку други општини, вклучувајќи го и Велес 
беа додадени подоцна во програмата на УСАИД.  Општо земено, овие планови се согласуваат во 
однос на пет главни приоритети за локалниот економски развој:

a) Подобрување на инфраструктурата — особено локални патишта, системи за водоснабдување 
и пречистување, регионални депонии; јавни пазаришта, паркови и зелени површини; и објекти 
за спорт и рекреација, образование, здравствена заштита и центри на заедницата.

б) Зајакнување на капацитетите на локалната администрација и раководството на 
општината — со нагласок на модернизирање на процесите на управување и одделување на 
политичките од административните одлуки.  Конкретните активности вклучуваат креирање на 
едно – шалтерски систем и рационализирање на локалната бирократија.

в) Развој на земјоделството и преработката на земјоделски производи — активностите 
опфаќаат опсег од подобрување на земјоделското производство па се до подобрување на 
претприемништвото во фазите на маркетинг, обработка, пакување, итн.

г) „Интегриран развој на општините преку туризам“(фокусирано на културното наследство и 
природните ресурси) — акцентот да се стави не на инвестициите во енклави туку на развој кој 
ја намалува сиромаштијата и креира одржливост во вработувањата во локалниот регион.

д) Развој на претприемништвото – гледано како клуч за завршување на преминот во пазарна 
економија и креирање на одржлив мал претприемачки сектор.  Сродните цели вклучуваат 
привлекување на нови бизнис инвестиции, негување на приватни – јавни партнерства, бизнис 
инкубатори и обука на работната сила.

Иако првиот циклус на стратешки планови поддржани од страна на оваа програма не беа поврзани 
со достапни средства за финансирање на приоритетните проекти и активности, се процедува дека до 
првата половина на 2006 година, општините успеале на реализираат околу една третина од нив, а 
околу 40% беа во тек на реализација.   Вториот циклус на програмата поддржана од УСАИД се 
фокусира повеќе на интегрирањето на стратешкото планирање за ЛЕР со среднорочното буџетско 
планирање.   

Извор:  ПРЛВ-УСАИД, 2005 и интервју со локалниот персонал на УСАИД, Скопје, мај 2006 година   
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В.  ДЕМОГРАФСКИ СТРУИ

1.10 Помеѓу двата последни пописа (1994 и 2002 година), населението на 
Република Македонија порасна за 0,48 проценти.  Иако се чини тешко да се добие 
дефинитивна проценка за стапката на урбан раст, очигледно е дека урбаната
популација се зголемила повеќе од вкупната и дека според тоа стапката на 
урбанизација се зголемува.9  Дел од урбаниот раст ги одразува спонтаните 
прераспределби кои настанаа во текот на регионалните немири од крајот на 1990-
тите години до 2001 година, со што се канализираше внатрешното движење кон 
Скопје и неколку други градови особено на северозапад.  Нето надворешната 
миграција за време на периодот меѓу пописите – без сомнение како реакција на 
ситуацијата со невработеноста во земјата – достигна бројка од 31.000 лица или 
околу 1,5 проценти од вкупното население од 2.022 милиони во 2002 година.  
Најголемите стапки на емиграција произлегуваат од западните и јужните општини.  
(ДЗС, МЛС и УНДП, 2004b)

1.11 Континуирана урбанизација може да се очекува како дел од нормалните 
економски развојни процеси.  Се предвидува дека урбаниот удел во бројот на
населението ќе се зголеми од сегашната стапка од околу 65 проценти на околу 78 
проценти во 2020 (УН, 2006), со што ќе се приближи до просекот во ЕУ.  

1.12 Најголем дел од урбаната популација е дистрибуирана во рамките на 
релативно малите општини, мостра која што е слична како и во соседната земја, 
Албанија.  (Слика 1.2)  Градот Скопје, кој во моментов е составен од десет 
општини со вкупен број на население од скоро 500.000, очигледно доминира во 
урбаниот систем бидејќи сочинува околу една третина од урбаната популација.  
Само четири други општини (Битола, Гостивар, Куманово и Тетово) од сегашните 
84 надминуваат 80.000 жители.  Малата големина на останатите ги истакнува 
предизвиците со кои тие се соочуваат при мобилизирањето на капацитетот за 
исполнување на своите нови улоги.

1.13 Одредени други демографски трендови се од особен интерес за урбаната 
политика и општинското управување.  Еден од нив е сека, и покрај ниските стапки 
на раст на населението, имаше континуален пораст на бројката на склучени 
бракови и (особено) разводи во периодот меѓу пописите, што укажува на креирање 
на нови домаќинства и побарувачка за домување; како дополнување на овој момент 

                                                
9 Промените во територијалната организација (зголемување на општините од 34 на 123) во 1996 
година не наведуваат кои населени места имаат урбани карактеристики; како последица на тоа во 
пописот од 200 година не се направи разлика помеѓу урбаните и руралните жители, а само во 
пописот од 1994 година се наведува бројка за урбана популација (1,163 милиони или 59,8 проценти 
од вкупниот износ).  (ДЗС, МЛС и УНДП 2004b) Проценките на УН покажуваат зголемувањње на 
урбаната популација од 1,192 во 1995 до 1,4 милиони во 2005 година, годишна стапка на пораст од 
1,6 проценти (УН 2006); сепак, публикацијата на УН од две години претходно укажува на многу 
помал урбан раст за овој период, 0.55 проценти годишно. (UN 2004).  Разликата можеби се должи на 
фактот дека во територијалната реорганизација од 2004 која го намали бројот на општините од 123 
на 84, карактеризацијата на рурален односно урбан статус се базираше делумно на тоа кое населено 
место претходно било општински центар наместо на вистинските карактеристики на населеното 
место.    



8

претставува и намалувањето на просечната големина на домаќинствата.  
Индикативно е дека бројот на живеалишта се зголеми за 20 проценти помеѓу 1994 –
2002 година, за разлика од порастот на бројот на население од 3,9 проценти.  
Феноменот на домаќинства со еден родител (особено со мајката) исто така стана 
многу вообичаен, и сочинува 7 проценти од сите семејства во земјата. Овие 
демографски трендови укажуваат на трендови на пазарот на домување и особено за 
финансиски достапно домување, чија понуда може да биде потпомогната односно 
ограничена од развојот на урбанистичкото планирање и управувањето со земјиште.

1.14 Второ, популацијата старее во најголем дел од регионите.  Односот на 
возрасно зависна младина (под 15 години во однос на популацијата на 
работоспособна возраст) опаѓа, додека односот на постарата популација (повеќе од 
60 години) расте во најголем дел од земјата.  Овој тренд сигнализира дека 
општините ќе гледаат намалена побарувачка за услуги поврзани со училишта, но се 
поголема потреба за посебни услуги за постарите, вклучувајќи и адаптација на 
урбаната инфраструктура како што е транспортот.  Ова исто така ја подвлекува и 
итноста за зголемување на вработеноста на групата на работоспособна возраст која 
се наоѓа измеѓу. 

1.15 Етничката дистрибуција на популацијата наметнува посебни предизвици за 
управувањето со општините.  На национално ниво, според пописот од 2002 
етничките Македонци сочинуваат 64 проценти од вкупното население, а Албанците 
се 25 проценти, додека останатите 11 проценти се распределени (во опаѓачки 
редослед) на Турци, Роми, Срби, Бошњаци, Власи и други.  Во периодот меѓу 
пописите, националниот удел на Македонците се намалил многу малку додека 
уделот на албанските, ромските и босанските малцинства се зголемил додека 
другите опаднале.  Малцинските етнички групи имаат пониски стапки за активност 
на пазарот на трудот, а сите освен Србите и Власите имаат повисоки стапки на 
невработеност отколку Македонците.  Малцинствата се карактеризираат со 
повисоки односи на возрасна зависност исто така.  (ДЗС, МЛС и УНДП, 2004a)  
Територијалните реорганизации имале за цел да одржат значителен степен на 
хетерогеност во рамките на поголем дел од општините и регионите, иако релативно 
малку се навистина мулти – етнички (т.е. без група која ќе има мнозинско 
население).  Само 21 од 84 општини имаат мнозинства различни од македонското 
мнозинство.  Локалните власти, според тоа, претставуваат вистинска граница за 
обезбедување дека управувањето ќе биде сеопфатно и ќе дава придобивки на сите 
граѓани.  Етничките разлики во рамките на активната работна сила исто така ги 
подвлекуваат предизвиците кои се чувствуваат на локално ниво за стимулирање на 
креирањето на работни места и вработливост за сите групи. 
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Слика 1-2: Популацијата е распределена во рамките на главно мали општини

Извор: Попис од 2001, ИНСТАТ за Албанија и попис од 2002 година за Република Македонија.

Г.  СИРОМАШТИЈАТА ИЗГЛЕДА ТВРДОГЛАВА, ОСОБЕНО ВО УРБАНИТЕ ПОДРАЧЈА

1.16 Република Македонија се разликува во рамките на својот под – регион во 
смисла на мострите и опстојувањето на потрошувачката сиромаштија, која што се 
движи околу 21 процент за време на периодот 2002-2004.   И покрај продолжениот 
раст, општата инциденца на сиромаштијата се намалила за помалку отколку во 
Албанија или Србија помеѓу последните две анкети на потрошувачка на 
домаќинствата. (Табела 1.2)  Република Македонија е единствената земја помеѓу 
четирите кои се овде споредени која искусила зголемување на бројот на урбани 
сиромашни луѓе, и многу поголем број на урбани сиромашни отколку рурални 
сиромашни, во последната истражувана година.10

                                                
10 Треба да се забележи дека методологијата на проценување на потрошувачката сиромаштија 
користена од страна на Државниот завод за статистика не вклучува просторни прилагодувања на 
цени.  Бидејќи поголемите градови обично имаат поголеми трошоци за живеење во споредба со 
помалите, овој пропуст може да доведе до потценување на стапките на сиромаштија барем во 
Скопје, како и до преценување на стапките во руралните подрачја — со што уште повеќе се 
нагласува доста необичната споредба помеѓу руралната и урбаната сиромаштија во земјата. 
(ЕСЦПЕ, Програмска проценка на сиромаштијата во западен Балкан, „Република Македонија: Раст 
и сиромаштија 2002-04“, јуни 2006 година.)
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Табела 1-2:  Статус на сиромаштија според урбани – рурални локации во 
западен Балкан

Промена на 
сиромаштијата

Година 1 Година 2 Број на %
луѓе промена

Албанија: 2002-05 Сите сиромашни 813,196 575,659 -237,537 -29.2
Урбани 257,690 151,811 -105,879 -41.1
Рурални 555,506 423,848 -131,658 -23.7

БиХ: 2001-04 Сите сиромашни 664,700 682,000 17,300 2.6
Урбани 120,800 121,400 600 0.5
Рурални 543,800 560,800 17,000 3.1

Република Македонија: 2002-04 Сите сиромашни 431,785 416,369 -15,416 -3.6
Урбани 212,105 232,256 20,151 9.5
Рурални 219,680 184,112 -35,568 -16.2

Србија: 2002-05 Сите сиромашни 805,600 715,295 -90,305 -11.2
Урбани 367,253 227,453 -139,800 -38.1
Рурални 410,610 453,675 43,065 10.5

Извор:  ЕСЦПЕ, Проценка на сиромаштијата за Западен Балкан, „Профил на сиромаштијата: 
Менување на природата на сиромаштијата?“, презентација 1 јуни 2006 година

1.17 Во 2004 година стапките на потрошувачка сиромаштија беа скоро исто 
толку високи во секундарните урбани подрачја (20.5 проценти) како и во руралните 
подрачја (21.8 проценти), со тоа што само во главниот град се забележа значително 
подобрување (намалување на 17.9 проценти од 20.4 проценти во 2003 година).  
Како последица на тоа, во Република Македонија имаше поголема конвергенција 
помеѓу руралните и урбаните подрачја на потрошувачката, во споредба со 
соседните земји, но тоа одрази послаб наместо посилен успех во справувањето со 
сиромаштијата.  (Додаток Слика A1.1)  Нееднаквоста (измерена според 
коефициентот на Гини) исто така е значително повисока во Република Македонија 
во споредба со четирите споредбени земји – 0.37 во однос на просек од 0.28.  Гини 
во урбаните подрачја се подобрил малку во 2004 година на 0.36, само малку под 
стапката за руралните подрачја (0.39).  

Табела 1-3:  Стапки на потрошувачка сиромаштија по подрачја, 2002-2004
Дел од населението кое живее под линијата на 

сиромаштија
2002 2003 2004

Цела Македонија 21.4 21.7 20.5

Урбани 18.4 21.3 19.5

Скопје 19.9 20.4 17.9

Други 17.5 21.8 20.5

Рурални 25.3 21.3 21.8

Извор:  ЕЦСПЕ, Проценка на сиромаштијата за Западен Балкан, „Република Македонија: Раст и 
сиромаштија, 2002 – 2004 година“ 1 јуни 2006 година
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1.18 Во најголем дел од земјите инциденцата на урбаната сиромаштија е многу 
пониска во споредба со руралните подрачја бидејќи градовите нудат подлабоки 
пазари на трудот и полесен пристап до услугите и формални безбедносни мрежи.  
Тоа значи дека невообичаената слика за сиромаштијата во Македонија укажува на 
реална дисфункција на урбаните економии.  Стапките за невработеност се 
значително повисоки за урбаните сиромашни отколку за руралните сиромашни, и 
се највисоки (61 процент) за сиромашните во Скопје.  Стапката на вработеност на 
сиромашните во главниот глад стагнирала на 22 проценти помеѓу 2002-04. 
(Додаток Табела A1.111)  Слабата вработеност во главниот град, во оваа смисла е за 
изненадување, со оглед на очигледната доминација на неговата економија.12

1.19 Склоноста кон сиромаштијата е исто така загриженост. Подигнување на 
линијата на сиромаштија на двапати од нејзиното проценето основно ниво би ја 
зголемило инциденцата од 20.5 на 55.9 проценти во 2004 година.  Урбаното 
население е само малку помалку ранливо во споредба со руралното население 
според оваа пресметка. (Додаток Табела A1.2)  

1.20 Сепак, урбаните подрачја ги обезбедуваат најголемите извори на приход за 
домаќинствата.  Треба да се забележи дека за разлика од некои земји во под –
регионот, неформалната не – земјоделска активност во Република Македонија се 
смета дека сочинува многу мал од вкупниот приход – помалку од 5 проценти за 
урбаните и 6.3 проценти за руралните жители.  Од друга страна, формалните не –
земјоделски дејности, кои по својата природа произлегуваат од диверсификацијата 
и интеграцијата на урбаните економии, обезбедуваат огромен дел од приходот дури 
и за руралното население.  Приватните трансфери, кои би вклучиле домашни и 
странски дотации, се исто така многу значајни за руралните жители – преку 9 
проценти од нивните приходи, или три пати од јавните трансфери (освен пензиите).  
(Додаток Табела A1.3)  Овие мостри ја подвлекуваат значајноста која што урбаните 
економии за имаат за руралните и за урбаните жители, преку проширување на 
можностите за размена на ресурси.

1.21 Иако информациите се подобрени во однос на потрошувачката 
сиромаштија, како што е наведено погоре, помалку се знае во Република 
Македонија за не – паричните аспекти, односно сиромаштија на средства – особено 
во смисла на домување и економска инфраструктура. Има многу малку сигурни 
податоци, просторно дисагрегирани, за квалитетот на инфраструктурните услуги 
како и за условите за живеење во Македонија, како што се наведува во Проценката 
на сиромаштијата. (Светска Банка 2005 година)  Би било важно, анкетите на 
домаќинствата во иднина да го прошират својот обем на испитување на условите за 
домување и инфраструктура.

                                                
11 Врз основа на податоци од АПД, кои не се целосно споредливи со податоците од АРС во Табела 
1-3.
12 На пример, само во регионот на Скопје од сите осум статистички региони, покажал позитивна 
годишна стапка на раст (7.7 проценти) од додадената вредност во не – финансискиот сектор во 
периодот 1998-2002.  (ДЗС, МЛС и УНДП, 2004b)
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1.22 Барем што се однесува до бизнисите, последното истражување на 
инвестициската клима (БЕЕПС 2005 година) утврди мал удел на фирми кои 
пријавуваат проблеми со инфраструктурата (електрична енергија или телефонија), 
иако застоите и испадите се очигледно полоши отколку во земјите на ЕУ-8.  
Според последната анкета на потрошувачка на домаќинствата, пристапот до 
електрична енергија и вода не претставуваа голем проблем општо земено, особено 
за урбаното население, меѓутоа не беа испитани ниту сигурноста ниту 
финансиската достапност.   Проценката на сиромаштијата утврди дека 
„сиромаштијата на домување“ (се дефинира како набиени услови за живеење со 
помалку од 6 m2 по лице, или без канализационен одвод во живеалиштето во 
урбаните подрачја) опфаќа 7 проценти од населението – не толку многу како 
„образовната сиромаштија“ но доволно за да се зголеми ефективната севкупна 
сиромаштија за една третина.

1.23 Субстандардни населби.  Податоците за формалната сиромаштија не ги 
земаат целосно во предвид неформалните урбани и пери – урбани населби.13 Овие 
се подрачја кои се развиени на непланиран начин, обично без формални титулари 
односно градежни дозволи, било на јавно земјиште во рамките на општинските 
надлежности (или како што често се случува, надвор од општинските граници),л ма 
незаконски поделено приватно земјиште, или на отворени површини како што се 
брегови на реки и канали.  Во 2003-2004 година Светската Банка спонзорираше 
анализа и низа на работилници и дискусии на таканаречените „супстандардни 
населби“, со што се документираат низа несоодветности.  Како што е наведено во 
„Белешката за урбана политика“, партнерите вклучени во таа активности 
идентификувале дека недостатоците во планирањето и од институционален вид, а 
не недостатокот од физички инвестиции како такви, се во сржта на проблемот со 
супстандардните населби.  (Светска Банка 2004 година)

                                                
13 Проценката на сиромаштијата (Светска Банка 2005 година), наведува дека за Анкетите на 
потрошувачка на домаќинствата за 2002 и 2003 година се смета дека земале премногу мал примерок 
од жителите на подрачја со супстандардно домување и не собирале информации за сигурност на 
правото на имот. (с. 47)
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Поле 1-2  Услови во супстандардните населби
Како дел од процесот на анализи и работилници кој започна кон крајот на 2003 година, Банката и 
партнерските агенции14 спонзорираа анкета со прашалник на четиринаесет најголеми градови во март 
2004 година, која се фокусираше на степенот на покриеност и недостатоците кај услугите за 
водоснабдување, собирање и одведување на отпадни води, управување со цврст отпад, и енергија во 
домаќинствата.  Ова испитување беше искористено за идентификување на основните услови и степенот 
на супстандардните населби, кои претставуваа во просек 11 проценти од бројот на населението во 
испитаните градови.15 (Види табела)   
Супстандардни населби (ССН): Големина, население и покриеност со основна инфраструктура

Град Површин
а на ССН 

(ха)

Удел во 
територија

та на 
градот (%)

Население 
што живее 

во ССН

Удел во 
бројот на 

населението 
на градот

Покриеност 
со патишта

Покриеност 
со 

водоснабду
вање

Покриеност 
со 

канализацио
на мрежа

Скопје 600 8.4% 30,000 6.0% 40% 30% 15%

Куманово 177 9.4% 13,266 12.7% 15% 42% 17%

Прилеп 157 10.2% 13,850 17.0% 10% 40% 10%

Битола 100 4.5% 10,000 1.2% 27% 63% 37%

Велес 171 8.9% 7,758 13.4% 60% 90% 80%

Штип 60 7.4% 3,400 7.0% 20% 50% 30%

Кочани 20 NA 3,000 8.1% 20% 15% 15%

Струмица 23 2.5% 2,800 4.5% 10% 30% 10%

Гостивар 1.5 20% 1,000 1.2% 10% 90% 0%

Тетово 100 14% - - 20% 90% 0%

Потоа беше спроведена анкета на репрезентативен примерок на домаќинства во 12 такви населби во три 
града со најголема инциденса на супстандардни подрачја како и недостатоци во услугите – Скопје, 
Прилеп и Куманово.  Респондентите укажаа на голема променливост во пристапот до и квалитетот на 
услугите.  Некои од наодите се особено вредни да се забележат, и тоа:  
 Социоекономските карактеристики на жителите вклучуваат високи стапки на невработеност, 

нестабилност на приходите, и зависност од неформални активности.  Најголемите супстандардни 
населби главно се населени со етнички албански и ромски семејства;     

 Не повеќе од 40 проценти од жителите изјавиле дека се мигранти од руралните подрачја;
 Две третини изјавиле дека се чувствуваат безбедни од преселби, иако многу од нив немаат 

документи со кои би ја докажале сопственоста; 
 Најголем дел изјавиле дека плаќаат данок на имот и сметки за комунални услуги; 
 Физичките услови на нивното домување често пати беа несоодветни (набиено, од непостојани 

материјали, незаштитено од вода, или пак на опасни локации), особено во Скопје; 
 Најсериозните искажани проблеми со инфраструктурата беа недостаток на санитарно одведување на 

отпадните води и незадоволително собирање на цврстиот отпад.  Пристапот до вода, канализација и 
собирање на цврст отпад беше најдобар во Скопје а најлош во Куманово (вториот најголем град).  
Несоодветен пристап за возила беше проблем во најголем дел од населбите, а јавниот транспорт 
беше веднаш достапен (во рамки на 500 метри) само во Скопје.

Извор:  Светска Банка 2004 година

                                                
14 Предводен од Одделението за просторно планирање на Министерството за животна средина и 
просторно планирање и вклучувајќи други министерства од централната влада, здружението на 
единици на локалната самоуправа (ЗЕЛС) и донатори.
15 Во извештајот, исто така се наведува, сепак, дека Националната стратегија за намалување на 
сиромаштијата на Република Македонија (2002 година) наведува проценка од 20 проценти од 
вкупниот број на урбано население, живее во супстандардни населби, околу 274.000 луѓе.  
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Д.  ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА ИМ ДАЛА ПОГОЛЕМИ ОБВРСКИ НА ОПШТИНИТЕ

1.24 Во 2005 година, Република Македонија формално почна со 
имплементацијата на првата фаза од фискалната и политичката децентрализација, 
процес инициран под охридскиот рамковен договор од 2001 година со кој заврши 
периодот на меѓуетнички конфликт.  Многу земји во светот спровеле вакви 
децентрализации за пренесување на одговорностите на локалните власти во однос 
на вршење на услуги и мобилизација на приходи, според принципот на 
субвенционирање и со цел да се постигне поефикасна распределба на ресурси и 
подобра отчетност пред граѓаните.  Со отпочнување на процесот во Република 
Македонија, со дополнителната цел за промовирање на национална хармонија, 
очекувањата од децентрализацијата се особено високи.

1.25 Македонија има долга традиција на управување со локални власти и вршење 
на услуги на локалното население.  Управувањето со тековниот процес на 
децентрализација претставува особен предизвик поради релативната брзина со која
овој процес е воспоставен преку три, повеќе или помалку паралелни развојни 
активности: (i) нова територијална организација, (ii) предавање на важни нови 
надлежности (се од градежни дозволи и инспекција, наплата на данокот на имот, и 
локален економски развој, до управување со училишни објекти и институции за 
социјална добросостојба), и (iii) нова (но не целосно завршени) низа на сродни 
законски прописи и регулативи (Поле 1.3)

1.26 Клучен проблем е карактеристиката на рамката на децентрализацијата 
според принципот природата „една големина одговара на сите“ со што не се прави 
доволна разлика помеѓу големи и мали или урбани и рурални општини кои имаат 
многу различни искуства и капацитети.  Педесетте општини кои немаа општински 
статус и функции пред транзицијата (таканаречени „рурални“ иако по природа се 
мешани) се особено слаби и неподготвени, во споредба со 34-те кои имале улога на 
регионални односно главни урбани центри во одреден период.  Различни правила и 
регулативи – ако се гледаат како дискрециони – не се одговор, особено со оглед на 
домашната политичка осетливост на земјата.  Меѓутоа, широките разлики помеѓу 
овие две категории на општини, во однос на човечки и фискални ресурси бара 
посветување на внимание од страна на политиките, со цел да се осигури успехот на 
децентрализацијата.  

1.27 Онаму каде децентрализацијата е спроведена веќе подолг временски период 
и каде што искуствата се проучени, произлегуваат неколку лекции и прашања од 
интерес за Република Македонија.  (Светска Банка 2005б и 2001 година, Бурки, 
Пери и Дилинџер 1999 година) Една од најбитните поенти е да се осигури 
ефективна координација помеѓу нивоата на владата.  Ова укажува на потребата од 
постојано стратешко водство и поддршка на локалните власти од страна на 
агенциите на централната власт.  Еднакво важна е и меѓу – општинската соработка, 
особено во однос на функциите каде има економија на зголемен обем (на пример: 
депонирање на цврст отпад), како и оние каде има придобивки односно трошоци 
кои се прелеваат во други надлежности.  Рамковната легислатива дозволува, а 
Министерството за локална самоуправа охрабрува, општините да се групираат 
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доброволно и да ги поделат функциите како и да склучуваат договори за услуги со 
поголеми општини.  

1.28 Втора лекција од децентрализацијата на други места е дека не може да се 
претпостави дека со ова автоматски ќе се постигне посоодветна влада односно 
подобро вршење на локални услуги.  Според тоа критичните мерки се: i) 
подобрување на капацитетите и обука на локалните власти, ii) осигурување на 
отчетноста кон граѓанството, и iii) следење на работењето.  Во Република 
Македонија, градоначалниците избрани во 2005 година, нивните совети, и 
здружението на единици на локалната самоуправа очигледно ги разбираат своите 
нови обврски многу сериозно, и населението се чини дека има генерално позитивно 
и надежно, гледиште за децентрализацијата. (ИРИС и ИДСЦС 2006) Подрачјата 
каде што произлегуваат прашања и потребно е повеќе внимание, се дискутирани 
понатаму во следните поглавја.  

Поле 1-3 Еволуирачката правна рамка за децентрализацијата

Децентрализацијата во Република Македонија се спроведувала преку низа закони и регулативи кои 
имаат влијание на територијалната организација, распределбата на надлежности, и меѓувладината 
рамка за финансирање.  Иако со првиот Закон за територијална организација во 1995 година се 
воспоставија 123 општини од претходните 34, со вториот Закон за територијална организација во 
2004 година општините беа консолидирани во сегашните 84 општини.  Законот за Локална 
самоуправа (јануари 2002 година) ги дефинира и регулира операциите и активностите на општините 
на еден сеопфатен начин.  Новиот закон е поддржан од страна на други поврзани закони и 
регулативи, од кои најбитните се Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа 
(јули 2004 година); Законот за данок на имот (септември 2004 година); Законот за (таканаречени) 
комунални такси16 (септември 2004 година).  Неколку други поголеми закони поврзани со обврските 
на локалните власти, како што се Законот за градежно земјиште, за просторно и урбано планирање, 
за јавни претпријатија, за комунални дејности, за водоснабдување и отпадни води во урбани 
средини и за управување со отпад, беа исто така донесени во 2004 односно 2005 година.  

Законите им дозволуваат на општините да ги регулираат и извршуваат активностите од локална 
важност.  Списокот на општински надлежности вклучува:  (i) урбано и рурално планирање; (ii) 
заштита на животната средина; (iii) локален економски развој; (iv) комунални дејности (v) култура; 
(vi) спорт и рекреација; (vii) социјална добросостојба и заштита на децата; (viii) образование; (ix) 
здравствена заштита; (x) заштита од природни и вештачки опасности; (xi) против пожарна заштита; 
(xii) надзор на општинските надлежности; и (xiii) други надлежности утврдени со закон.  Законот за 
локална самоуправа им овозможува на општините да позајмуваат  средства од домашни и странски 
пазари на капитал, иако владата во моментов го ограничи понатамошното задолжување барем до 
крајот на 2007 година. 

                                                
16 Овој наслов е несоодветен, бидејќи во законот се разгледуваат малите комунални надоместоци и 
такси, главно за деловни дејности, и не се опфатени тарифите на компаниите кои вршат комунални 
услуги од областа на инфраструктурата.
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Ѓ.  КАНДИДАТУРАТА ЗА ЕУ СОЗДАВА ДОПОЛНИТЕЛЕН МОМЕНТ

1.29 Пренесувањето на надлежностите на општините во Република Македонија е 
дизајнирано за да се осигури доселдноста со општата европска пракса на локално 
само управување и да се унапреди спремноста на земјата за пристапување во 
Европската унија.   Во декември 2005 година Република Македонија доби статус на 
кандидат за членство во ЕУ.  Процесот на пристапување ќе создаде како можности 
така и обврски за општините.  Со цел најдобро искористување на идните пред 
пристапни и структурни фондови, општините заедно со централната влада ќе треба 
да преземат многу дисциплиниран пристап при селектирање и ко – финансирање на 
инвестициите.

Е.  ЗАКЛУЧОЦИ

1.30 Општо земено, Република Македонија е добро позиционирана на добар 
економски пат.  За продолжување на овој курс и надминување на постојните 
пречки, земјата треба да бара посилен и подоследен успех од урбаните економии.  
И покрај многуте успеси, тврдоглавоста на урбаната сиромаштија е особено 
загрижувачка.  Предизвикот на градовите не се однесува толку многу на 
сместувањето на растечкиот број на населението, туку повеќе се однесува на 
создавање на ефективни услуги, земјиште, домување и удобности соодветни на 
потребите на домаќинствата и фирмите во средина со се поголема конкуренција.  
Според тоа треба да се надгледуваат институционалните рамки и рамките на 
политики кои имаат влијание на градовите и урбаните локални самоуправи –
особено таму каде се сместени секторите со повисока вредност, најголем дел од 
приватните фирми, и странските инвеститори критични за економската иднина на 
земјата.  Поради цврстата макроекономска политика Република Македонија е дна 
од неколкуте земји во под регионот на југоисточна Европа „фискален простор“ за 
значителни нови јавни инвестиции.  За целосно искористување на овие можности, 
вклучувајќи ги и ресурсите кои ќе дојдат во пред пристапниот период од ЕU, 
општинските власти ќе треба да играат поголема улога за која тие се недоволно 
подготвени.  Во следниве поглавја ќе се разгледаат прашањата поврзани со три 
области кои претставуваат најголем предизвик:  финансиско управување во 
општините и градење на капацитет, вршење на комунални услуги, и урбано 
планирање и управување со земјиштето.  Начинот на кој општините и централната 
влада заедно ќе ги решат овие прашања ќе има големи импликации во однос на 
одржување на растот, еднаквоста и понатамошната интеграција во надворешната 
економија.
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2. ОПШТИНСКИ ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ И 
ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТ

2.1 Република Македонија работи на агендата за децентрализација уште од 1995 
година, како што беше наведено во претходното поглавје, но нејзината тековна 
фаза навистина започна од средината на 2001 година. Од средината на 2005 година, 
еден целосен пакет на фискални рамковни закони стапи на сила со што се заокружи 
пренесувањето на надлежности во однос на вршењето на јавните услуги со 
воспоставување на основа за локални приходи и услови на меѓу – владини 
фискални трансфери.17   Ова поглавје има за цел да ги оцени главните димензии на 
фискалната децентрализација, онака како што тие изгледаат во оваа прва година на 
имплементација, и да ги идентификува неколкуте предизвици кои преостануваат во 
реформирањето и зајакнувањето на финансискиот менаџмент во македонските 
општини.

A. ЕВОЛУЦИЈА НА ПОСТ – ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИСКИТЕ ОПШТИНСКИ ПРИХОДИ

2.2 Меѓу – владините фискални односи во Република Македонија се базираат на 
модел со кој се наменуваат сопствени извори на приходи на локалните власти, во 
комбинација со различни видови на меѓу – владини трансфери кои имаат за цел да 
го премостат јазот помеѓу приходите и расходи. Тековните извори на приходи на 
општините може да се дефинираат како (i) сопствени извори, (ii) трансфери и 
грантови, и (iii) заеми.  Иако во овој дел се разгледува структурниот состав и 
расчленување на општинските приходи и расходи, прашањето на собирање 
приходи преку задолжување (заеми) е дискутирано посебно.

2.3 Главните промени на финансискиот систем на општините воведен со 
децентрализацијата претставуваат зголемена локална обврска за собирање на 
приходи, како и можност општините да поставуваат стапки на локалните такси и 
давачки во рамките на даден опсег, според нива дискреција. Пред пренесувањето 
на овластувањата, општините не можеа самостојно да наплаќаат приходи од 
даноци, бидејќи нив ги наплаќаше централната владина агенција (УЈП) – во 
рамките на секоја област. УЈП ја презеде обврската на распределување (и 
прераспределување) на даночните приходи на општините, во голема мера во 
директна зависност од бројот на население. Новиот систем на локална даночна 
администрација и наплата има за цел да креира подобри механизми за мотивација 

                                                
17 Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (2004 година) се спроведува во две 
фази.  Првата фаза започна во јануари 2005 година, и вклучува договор за распределбата на ДДВ, 
методологија за распределба на капитал, наменски и блок дотации (исклучувајќи ги платите на 
пренесен персонал на училишта и институции во културата и социјални услуги во заедницата).  
Втората фаза на децентрализацијата ќе отпочне сопренесувањето на блок дотациите како што е 
дефинирано во ЗЛС кога општините: ќе ги исполнат условите на првата фаза преку разрешување на 
претходните заостанати обврски; ќе имаат доволен персонал за финансиски менаџмент; ќе покажат 
добри финансиски резултати за период од најмалку 24 месеци; и нема да имаат други заостанати 
обврски кон добавувачи освен оние во склад со вообичаените услови на плаќање.  
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за мобилизирање на приходи бидејќи, од сега, сите приходи од данок на имот, 
давачки за истакнување на фирма итн. ќе треба да се генерираат во рамките на 
општинските граници.

2.4 Структурата на приходите на локалните власти се менува.  Со оглед на 
ограничувањата на податоци за деталните приходи во годините непосредно пред 
децентрализацијата (2003 и 2004 година), како и промената на локалните фискални 
обврски, било која споредба на финансиските податоци со текот на времето мора 
да се толкува со голема резерва. Сепак, може да се видат одредени главни 
карактеристики на структурата на општинските приходи во периодите пред и 
(проектирани) по децентрализацијата. Табела 2.1 го покажува составот на 
приходите на локалните власти пред децентрализацијата како и проекциите за 
тековната фискална година 2006.
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Табела 2-1: Структура на приходи на општинските власти, во илјади МКД.

2003 % 2004 % 2006* %

Даночни приходи 2,887,028 65.6 3,195,760 64.7 5,164,354 45.2
711 Данок на приход (вклучувајќи ПДП) 254,174 2.2
713 Даноци на имот, од кои 651,546 14.8 688,810 13.9 1,387,070 12.1

713111 Данок на имот 384,372 3.4

713211 Данок за наследство и подарок 47,930 0.4

713311 Данок на пренос на право на недвижност 812,979 7.1

717 Данок на конкретни услуги, од кои 2,231,893 50.7 2,503,551 50.7 3,512,276 30.7
717112 Давачка за истакнување на фирма 244,125 2.1
717115 Користење на патишта/регистрација на 

возила 76,297 0.7
717116 Комунална давачка за користење на јавно 

осветлување 353,101 3.1

717137 Давачка за градежна дозвола 2,508,334 21.9

Други даноци на конкретни услуги 330,419 2.9

Други даночни приходи 3,589 0.1 3,398 0.1 10,834 0.1

Не – даночни приходи 156,190 3.5 310,441 6.3 1,542,861 13.5
721 Приход од претприемништво и имот 12,450 0.3 10,228 0.2 2,323
722 Такси и давачки 87 80 43,957 0.4
723 Административни такси и давачки: 14,938 0.3 142,788 2.9 964,134 8.4

7230 Образование и обука 199,864 1.7

7231 Дополнителни активности во образованието 582,041 5.1

7239 Закупи 56,879 0.5

Други административни такси и давачки 125,349 1.1

724 Други владини услуги 27,839 0.6 35,870 0.7 63,947 0.6
725 Други не – даночни приходи 100,875 2.3 121,475 2.5 468,501 4.1

Капитални приходи** 14,445 0.3 83,079 1.7 419,483 3.7

Трансфери и донации 1,294,114 29.4 1,282,182 25.9 4,310,591 37.7

741 Трансфери од други нивоа на влада, 
       од кои 1,219,388 27.7 1,258,232 25.5 3,801,578 33.2

741113 Трансфери од буџетот на фондовите*** 684,794 6.0

741114 Пренесен суфицит од претходна година 401,759 3.5

741115 ДДВ трансфери 773,218 6.8

741116 Наменски дотации за култура 57,875 0.5

741117 Трансфери за социјална заштита 407,213 3.6

741118 Трансфери за образование 700,450 6.1

7412 Капитални трансфери 307,674 2.7

Други трансфери 468,595 4.1

742 Странски донации 44,060 1.0 23,950 0.5 356,630 3.1
743 Капитални грантови 30,665 0.7 152,383 1.3

Домашен долг 51,172 1.2 44,792 0.9
Продажба на хартии од вредност 25,000 0.5
Приходи од отплата на заеми 175
Вкупно 4,402,947 100 4,941,429 100 11,437,290   100

Забелешки: *Буџетот за 2006 година е базиран на проекции. Иако бројките за 2003 и 2004 година ги покажуваат 
износите за 123 општини, буџетот за 2006 година е базиран на агрегатни бројки за 84 нови општини.
** Капиталните приходи по дефиниција вклучуваат секаков вид на приходи од продажба на средства и 
концесии, меѓутоа во пракса се генерираат скоро исклучиво од продажба на општински згради.  Извор: 
Министерство за финансии
*** 741113 ’Трансферите од фондовите на буџетите‘ претставуваат трансфери од ’Националниот фонд за 
патишта‘.
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2.5 Се додека фискална децентрализација не стапи во сила до средината на 2005 
година, трансферите и донациите имаа второстепена улога во општинските буџети 
заедно со сопствените извори на приходи, претставувајќи само 28 проценти оф 
локалните приходи во 2003 година и 26 проценти во 2004 година. Со 
проширувањето на локалните овластувања и фискалната децентрализација, 
(наменските) владини трансфери се проектирани да се зголемат три пати, побрзо од 
значително растечките вкупни буџети и се очекува дека ќе претставуваат една 
третина од приходите на општините во 2006 година. Првичните бројки достапни за 
периодот по децентрализацијата (за втората половина на фискалната година 2005) 
го потврдуваат ова поместување на структурата на локалните приходи.

2.6 Пред децентрализацијата, ’Даноците за конкретни услуги‘ беа најзначајниот 
извор на локално наплатени приходи, и сочинуваа околу 50 проценти од 
општинските буџети. Вклучувајќи ги давачките за издавање на градежни дозволи, 
истакнување на фирми, јавно осветлување, користење на патишта итн., овие 
приходи продолжуваат да растат во апсолутна смисла. Сепак, со оглед на 
придружниот пораст на трансферите, нивниот релативен удел во вкупниот буџет се 
очекува да се намали до 31 процент во 2006 година. Вкупно, големината на 
даночните приходи, вклучувајќи и данок на имот, се очекува да расте со 
децентрализацијата, меѓутоа релативниот удел на даночните приходи би се 
намалил од 65 проценти во 2004 година на 45 проценти во 2006 година. Не –
даночните приходи, кои главно се наплаќаат преку административните 
надоместоци, ќе добијат во важност, но нивниот придонес кон буџетите на 
локалните власти се очекува да остане скромен на 14 проценти.

2.7 Севкупно проекциите укажуваат на тоа дека капацитетот за само 
финансирање на локалните власти (’сопствените‘ извори на приходи18, не 
вклучувајќи ги приходите од персонален данок на приход опишани подолу), 
изнесува околу 60 проценти од општинските буџети во 2006 година. Ваквото 
високо ниво на приходи од сопствени извори не е споредливо со другите земји во 
транзиција, каде општинските буџети зависат повеќе од владини трансфери, а 
сопствените извори на приходи варираат помеѓу 5 проценти во Литванија и 40 
проценти во Чешката република.19  Сепак, високото ниво на сопствени владини 
приходи во Република Македонија треба да се гледа во контекстот на ниските 
нивоа на вкупните локални приходи. Според проценките од 2006 година, вкупните 
приходи на локалните власти сочинуваат 3,8 проценти од БДП (изворите од 

                                                
18 Сопствени извори на приходи вклучуваат: (i)  даноци на имот (вклучувајќи данок на наследство и подарок, 
данок на пренос на недвижен имот) и други локални даноци утврдени со сакон; (ii) локални давачки: 
административни и други локални надоместоци; (iii) Локални надоместоци: за урбанизирање на градежно 
земјиште, надоместок за комунални дејности, надоместок за просторни и урбани планови, и други 
надоместоци; (iv) приходи од сопственост: закуп, камати и продажба на имот; (v) Приходи од донации: 
финансиските донации се регистрираат како приход, донации во средства (земјиште) се регистрирани како 
општински имот; (vi) Приходи од други казни; (vii) Приходи од само придонес од граѓани преку референдум 
регулиран од страна на советот; и (viii) Други приходи утврдени со Закон.
19 Податоци за локални власти врз основа на Дилинџер (2005). Земјите вклучени во студијата се Латвија, 
Полска, Унгарија, Република Чешка, Естонија, Литванија, Словенија, Република Словачка.
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сопствени приходи се 2,3 проценти од БДП) бројки кои се далеку под нивото во 
понапредните земји во транзиција во регионот.20  Уште повеќе, може да се очекува 
понатамошно зголемување на трансферите, со релативно намалување на приходите 
од сопствени извори откога општините ќе го преземат целото ниво на обврски 
предвидени во втората фаза на децентрализацијата.

2.8 Локалните власти прават чекори во насока на експлоатирање на 
потенцијалните локални приходи, но изворите не се еднакво достапни во сите 
општини. Зголемените општински обврски за наплата на данок може да се очекува 
да генерираат поголеми напори и поефективно мобилизирање на приходи. Треба да 
се забележи дека ’данокот на пренос на недвижен имот‘ и особено ’надоместокот за 
градежна дозвола‘ се ценат дека изнесуваат 47 проценти од приходите од 
сопствени извори (29 проценти од вкупните општински приходи) во 2006. Сепак, 
најголемиот дел од овие приходи, кои произлегуваат од еден цврст градежен сектор 
и постепено се поголем пазар на недвижности, се наплаќаат во Скопје и некои 
секундарни градови. На пример, 74 проценти од вкупните национални давачки за 
градежни дозволи се собираат само од главниот град.  Овие проекции зависат од 
забрзувањето на процедурите за одобрување на градбата. Годишниот данок на 
имот има минорна улога во локалните приходи, и се проценува дека придонесува 
со само 3,4 проценти во општинските буџети во 2006 година. 

2.9 За зајакнување на финансиската основа на локалните власти, пакетот на 
децентрализацијата додаде два нови извори на локални приходи поврзани со 
активности. Меѓу владиниот фискален систем споделува 3 проценти од 
персоналниот данок на приход (ПДП) The intergovernmental fiscal system shares 3 
percent of personal income tax (PIT) и прераспределува 3 проценти од данокот на 
додадена вредност (ДДВ) наплатен на национална основа. Овие дополнителни 
средства од приходите на ДДВ и ПДП, даноци кои претходно биле исклучиво на 
располагање на централната влада, се проценува дека придонесуваат со 9 проценти 
во идните општински буџети и можат да се потрошат автономно. Таквите 
меѓувладини трансфери се од особена поддршка за основата на приходи на 
новоформираните општини кои многу зависеле од регионалната прераспределба на 
приходи во минатото. Од стапувањето на сила на децентрализацијата во средината 
на 2005 година, овие општини не успевале да ги постигнат приходите од порано 
само со потпирање на сопствените локални даночни и не – даночни извори.  На 
пример, додека одредени градови како Демир Хисар, Гостивар, Струмица и Тетово 
наплаќале еквивалентен износ на приходи на вкупните приходите за данок на имот 
во 2004 година, во втората половина на 2005 година како, просечната наплата на 
приходи за данок на имот за новоформираните општини21 во овој период достигнал 
само 17 проценти од износите во 2004 година. Сличен тренд е согледан и за 
даночните приходи од ’посебни услуги‘. 
                                                
20 Врз основа на податоци од 2002 година, локалните приходи како дел од БДП изнесувале 5,3 проценти во 
Словенија, 8,61 проценти во Чешка Република, 10,1 процент во Унгарија, 10,8 проценти во Латвија и 12 
проценти во Полска.  Споредбите со Македонија не се прецизни бидејќи општинските буџети сеуште не ги 
содржат сите оперативни трошоци за училишта и социјални услуги.
21 Ново формираните општини вклучуваат локални власти кои не биле помеѓу 34 традиционални основни 
општини кои постоеле пред 1995 година.
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2.10 Со цел да се изврши проценка и планирање на буџетите и капиталните 
расходи, општините зависат од предвидлив тек на приходи. Според проекциите за 
2006 година, 32 проценти од вкупните приходи на општинските буџети, 
исклучувајќи ги наменските трансфери, се целосно предвидливи, додека другите 
значителни извори на приходи како што се надоместоците за градежни дозволи се 
ниту повторливи ниту пак потполно сигурни при изготвувањето на буџетите.22

Многу општини со релативно високи нивоа на приходи по глава на жител се 
потпираат на овие нередовни извори. За 2006 година, во просек 22 проценти од 
локалните приходи се предвидува да бидат реализирани од давачки за градежни 
дозволи, кои зависат во голема мерка од динамиката во градежниот сектор.  Со 
други зборови, ниско ниво на предвидливост не мора да значи ниска основа на 
приходи, меѓутоа ја ограничува можноста на локалните власти да се обврзат со 
ефективно среднорочно планирање на инвестиции (дискутирано повеќе подолу).

Б.  СТРУКТУРА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ

2.11 Намените за локалните трошоци се редифинирани со усвојувањето на ЗЛС и 
известувањето на буџетите е променето.23  Откога втората фаза на 
децентрализацијата ќе биде целосно оперативна, функциите и услугите во 
социјалниот сектор, образованието, противпожарната заштита и културата ќе се 
финансираат преку наменски грантови и активности кои ќе генерираат приходи 
поврзани со овие функции.

2.12 Децентрализацијата предизвикува зголемување на локалните трошоци, 
со најинтензивен раст кај оперативните трошоци. Иако, во оваа рана фаза на 
децентрализацијата, точните промени во економската класификација на трошоци 
не може да биде сигурна, еден структурен тренд е очигледен. Со новите (иако 
нецелосни) обврски за трошење во социјалната и образовната сфера, делегирани на 
локалните власти, вкупните оперативни трошоци (плати / одбитоци и трошоци за 
стоки и услуги) најверојатно ќе се зголемат драстично, како во апсолутни така и во 
релативни бројки.  На слика 2.1 подолу е прикажана структурата на трошоците 
пред и по децентрализацијата, каде оперативните трошоци се зголемуваат од 40 
проценти во 2004 година на 53 проценти во 2006 година.  Имајќи го во предвид 
зголемувањето на вкупните буџетски волумени од 4,9 милијарди МКД на 11,4 
милијарди МКД во 2006 година, релативното намалување на капиталните трошоци 
(од 56 проценти во 2004 на 44 проценти во 2006) е ставено во контекст. Се чини 

                                                
22 Како што е дефинирано во Законот за комунални давачки и Законот за данок на имот следниве приходи се 
сметаат за предвидливи: годишен данок на имот, данок на приход, надоместок за истакнување на фирма, 
надоместок за јавно осветлување, комунална давачка за користење на патишта, трансфери од националниот 
фонд за патишта и ДДВ трансфери.
23 Новата рамка за известување на трошоците овозможува функционално и економско расчленување. 
Расчленувањето на трошоците според функциите ќе биде корисна алатка за споредување на секторските 
аспекти на децентрализацијата помеѓу Република Македонија и другите слични земји, особено други земји 
кандидати и ЕУ-8. Освен тоа, оваа рамка ќе биде корисна за анализирање на однесувањето на функционалните 
трошоци помеѓу различните општини во иднина. 
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дека праксата е да се наплатуваат надоместоци за сервисирање на долг од сметките 
за капитални трошоци, со што се преценува големината на капиталните трошоци.  

Слика 2-1: Структура на општински трошоци, во илјади МКД

Други 8.3% 4.8% 3.5%
Капитални трошоци 43.2% 55.5% 44.0%
Стоки и услуги 35.3% 27.8% 38.5%
Плати 13.2% 11.8% 14.0%
Вкупно 100% 100% 100%

Забелешки: Финансиските податоци вклучуваат трансфери, наменски грантови и донации. 
Извор: Министерство за финансии.

2.13 Гледајќи ги финансиските извори на капиталните трошоци, најголемиот дел 
од инвестициите во 2006 година се предвидува да се финансира од локално 
собрани приходи. Не вклучувајќи ги странските донации, само 24 проценти од 
капиталните трошоци се очекува да произлезат од владините капитални трансфери, 
додела остатокот од капиталот треба да се собере од сопствени приходи и странски 
донации. Ако приходите од странски донации се сметаат во насока на плаќања на 
капитални трансфери, околу 31 процент од капиталните трошоци се финансираат 
од приходи кои не се собрани локално.  

В.  СПОРЕДБА НА ПРОЕКТИРАН ФИНАНСИСКИ КАПАЦИТЕТ ПОМЕЃУ ОПШТИНИТЕ

2.14 Подетален поглед на структурата на проектираните општински приходи и 
расходи на 84 локални власти откриваат неколку клучни разлики.

2.15 Планираните трансфери укажуваа на значително урамнотежување на 
вкупните приходи помеѓу големите (секундарни) и малите општини. Во 
зависност од нивниот приходен потенцијал базиран на локални економски 
активности, напредокот во градењето на локалните административни капацитети и 
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даночните напори, како и нивоата на меѓу владини трансфери, финансиските 
изгледи на општините се разликуваат драстично. Табелата 2.2 подолу ги покажува 
проекциите на вкупните финансиски извори помеѓу општините во 2006 година, 
распределени во четири групи со различен број на население. Прво, главниот град 
Скопје, составен од 10 општини, јасно се одвојува од сите други по своите 
финансиски капацитети по основ на приходи по глава на жител. Просечниот 
општински буџет по жител на Скопје е околу 10,090 MKD (од кои сопствени 
приходи 7,888 MKD), додека другите општини располагаат со ресурси по глава на 
жител во просек од 4,052 – 4,584 MKD (1352 - 2287 MKD сопствени приходи). Ова 
може да се објасни со природно повисокото ниво на економска активност во 
главниот град, каде локалните општини добиваат придобивки од посилната 
динамика во претприемачкиот сектор како и во градежната индустрија. 

Табела 2-2  Избрани индикатори за општинско финансирање по глава на жител, 
проекции за 2006 година

On a per capita basis
Вкупно 

население
Број на 

општини
Категорија на 
општини (# на 

жители)

Вкупни 
приходи

Сопствени 
приходи

Вкупни 
трансфери

Капитални 
трошоци

% 
финансира

н од 
трансфери

506,926 10 Скопје 10,091 7,888 2,204 4,532 8%
674,168 9 Над 50,000 4,052 2,287 1,764 1,490 23%
664,025 33 10,000 до 50,000 4,182 1,645 2,537 1,897 43%

177,428
32 Помалку од

10,000 4,584 1,352 3,232 1,808 56%

2,022,47
84 Национален 

просек 5,655 3,398 2,257 2,381 24%
Извор: Министерство за финансии, сопствени пресметки.

2.16 Секундарните градови со население поголемо од 50.000 не располагаат со 
поголеми приходи по глава на жител во споредба со другите општини бидејќи 
постои јасен обратно пропорционален однос помеѓу капацитетот за само 
финансирање и степенот на владини трансфери. Иако за секундарните градови се 
проектира зголемување на сопствените приходи на ниво од 2,287 МКД по жител, 
токму оваа група на општини добива најмали трансфери по глава на жител. 
Послабото ниво на економска активност во малите општини, како и нивниот 
недостаток на искуство во управување со приходите, се одразува со доста ниското 
ниво на проценети сопствени приходи по глава на жител. Капацитетот за само 
финансирање на најмалите општини се очекува да биде само 1,352 MKD по глава 
на жител а нивните буџети зависат во голема мера од владините трансфери, кои се 
највисоки на по глава на жител (3,232 МКД). 

2.17 Буџетите на секундарните градови можат, всушност, да бидат премногу 
мали во однос на нивните економии – но треба да се донесе суд за нивните реални 
напори за собирање на приходи во 2006 година.  Со оглед на релативно слабата 
финансиска основа на помалите општини, јасно е дека владините трансфери се 
проектирани на имаат значителна улога во прераспределувањето во 2006 година.  
Сепак, со проекциите групата на секундарни градови останува со најмали севкупни 
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приходи.  Премногу рано е да се каже дека оваа мостра беше целосно предвидена 
односно дали ќе продолжи.  Овие секундарни градови можеби можат да направат 
уште посилен напор за мобилизирање на приходи отколку што е овде прикажано.   
Меѓутоа ако не, може да претставува проблем доколку овие важни регионални 
центри страдаат од сериозно несоодветно финансирање, што ќе има влијание на 
нивното економско работење. 

2.18 Во однос на проекциите за капитални трошења, градот Скопје повторно се 
смета дека има најголемо ниво по глава на жител помеѓу сите општини (4,532 
МКД). Секундарните градови со население поголемо од 50,000 се наоѓаат под 
другите категории во однос на капиталните трошења (1,490 МКД), кои треба да се 
финансираат главно од сопствени ресурси. Капацитетот за само финансирање за 
капитални инвестиции значително варира помеѓу општините. Капиталните 
инвестиции во Скопје скоро целосно се финансираат од сопствени извори на 
приходи, додека за малите општини со население од 10,000 или помалку, 
трансферите се примарниот извор на капитално финансирање, и сочинуваат 56 
проценти.   Овие удели во капиталното финансирање се онакви како што би се 
очекувало, барем во оваа фаза каде новата рамка на децентрализацијата има за цел 
да ги минимизира главните диспаритети во однос на трошењата на општините 
надвор од главниот град.  

Г.  ГЛАВНИ ПРАШАЊА НА ОПШТИНСКИОТ ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

2.19 Во следниов дел се дискутираат одредени клучни предизвици кои 
остануваат да бидат разрешени со цел процесот на финансиска децентрализација да 
биде одржлив, односно да се осигури силна основа на приходи, ефективно 
инвестициско планирање и доволен институционален капацитет.  

2.20 Данок на имот.  Од јули 2005 година, за сите даноци поврзани со имот –
годишниот данок на имот, данокот на пренос, и данокот за наследство и подарок –
обврските се пренесени во однос на поставување на стапките (во рамките на 
дозволениот интервал за стапките), утврдување, фактурирање и наплата. Се 
очекува дека пренесувањето на наплатата на данокот на имот на локалните власти 
ќе ја подобри ефикасноста на наплатата поради близината на даночните 
администрации и наплатувачите до недвижните имоти и поради локалното 
познавање на состојбата и промените со недвижните имоти, иако општините исто 
така зависат од ажурирањето на катастарот и регистрацијата на земјиште во 
рамките на проектот за катастар на земјиште и регистрација поддржан од Светската 
Банка. Локалните приходи, во обемна мера се очекува да значително да се 
подобрат во однос на работењето на Управата за јавни приходи (УЈП), претходно 
одговорна за наплата.  За да се постигне ова со минимални трошоци, сепак, на 
општините ќе им биде потребна целосна соработка со УЈП. 

2.21 Како последица, општините планираат значително да ги зголемат своите 
приливи од данок а имот и да го направат уделот на овој данок поусогласен со 
европските пропорции, иако 40 земји применуваат околу 190 различни начини на 
спроведување на оданочувањето на локалните недвижни имоти.  (Браун и Хепворт
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2002 година)   Во табела 2.3 се дадени (не пондерирани) просечни релативни 
големини на приходите од данокот на имот за земјите во транзиција во централна 
Европа, што се обично пониски од оние во постарите членки на ЕУ, со значителни 
разлики, како што се гледа од бројките за Унгарија и Полска.24  Иако овие 
пропорции варираат помеѓу земјите и се менуваат со тек на време, данокот на имот 
се чини дека е значаен извор на приходи на локалните власти како и во ЕУ-15 така 
и во некои од земјите од централна Европа. 

2.22 Споредбите со бројките во Македонија се доста несигурни. Тешко е да се 
утврдат точни бројки за уделот на годишниот данок на имот во буџетите на 
локалните власти, бидејќи во податоците за 2003 и 2004 година сите даноци на 
имот се собрани заедно а проекциите за 2006 година претставуваат „комбиниран“ 
годишен данок како на недвижен така и на дел од подвижниот имот.25  И покрај 
тоа, проекциите предвидуваат дека комбинираниот годишен данок на имот ќе се 
удвои во однос на 2003 – 2004 и ќе обезбеди 3,4 проценти од приходите на 
локалните власти, што е околу половина од просечното ниво во Европа.26

Табела 2-3:  Данок на имот во земји во транзиција

Земја/група % 
локални 
даночни 
приходи

% приходи 
на 

локалните 
власти

% општи 
владини 
приходи

% од 
БДП

Земји во транзиција во 
централна Европа * 
(непондериран 
просек)—ЕУ8, 
од кои:

14.3 6.9 1.6 0.6

    Унгарија 1.1 0.3
    Полска 12.0 1.0
Земји на ЕУ-15 32.5 7.3 2.2 0.9

Република Македонија 
(проекции за 2006)

7.4 3.4 .004 .001

Се однесува само на годишниот данок на имот.  
Извор:  Светска Банка, 2001 година, „Реформи во насока на Ад Валорем данок на имот во економии 
во транзиција: Фискални бенефиции и придобивки од користење на земјиште“, Вашингтон, Д.Ц.  
Бројките за Република Македонија од табела 2.1.

                                                
24 Ние користиме податоци од втората половина 1990-тите години за напредните земји во транзиција, бидејќи 
Македонија тукушто почнува со реформите на децентрализација слични на оние спроведени од страна на тие 
земји во втората половина на 1990-тите години. 
25 Вклучувајќи даноци на моторни возила (пат, воздух, вода).
26 Некои градоначалници предложија дека приходите остро ќе растат – на пример Градоначалникот на 
Струмица кажа на мисијата на Банката дека сите даноци поврзани со имот ќе произведат околу 10 проценти од 
сите локални приходи и 14 проценти од сопствените приходи. Министерството за финансии е поскептично и 
требаше да ја прегледа динамиката на оваа промена во средината на 2006 година. 
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2.23 Данокот на имот има потенцијал да биде еден од најефикасните локални 
даноци:  тој е стабилен и предвидлив, а приходите може да се поврзат конкретно и 
видливо со физички бенефиции поврзани со користење на урбано земјиште и 
удобности. Во Македонија фискалното значење на годишниот данок на приход би 
можело значително да се зголеми, како и неговите не – фискални импликации за 
користење на земјиште (дискутирано во поглавје 4). Тежнеењто кон раст на 
приливите од данок на имот укажуваат прво на неколку мерки кои општините сами 
можат да ги спроведат: (i) подобро утврдување на имот за оданочување, (ii) 
поефективна наплата на данок и усогласување, (iii) утврдување на даночните 
списоци, и (iv) усвојување на повисоки стапки на данок на имот.  Централната 
влада е одговорна за најбитната потребна реформа – овозможување на поцелосна 
опфатеност преку помали олеснувања.

(i) Подобро утврдување на имотот за оданочување

2.24 Законот за данок на имот бара од општините да водат регистер на недвижен 
имот предмет на годишно оданочување (фискален катастар). Регистарот се базира 
на оригиналниот регистер на имот на УЈП кој што требаше да биде пренесен на 
општините во 2005 година27, вклучувајќи софтвер за изготвување на извештаи во 
однос на даночни обврзници и имоти, каде податоците ќе се прикажат како адреса 
на имот, даночен обврзник, даночен статус на имотот, класа на данокот на имот, 
утврдена вредност и броеви за идентификација. Регистарот станува запис на 
даночните обврски за дадена години, и по промените во текот на годината, станува 
фискален катастар за следната година (регистар на имот). Голем дел од имотите не 
се регистрирани поради бавниот процес на појаснување и ажурирање во процесот 
на имотни права.  Тековниот проект за катастар на недвижности и регистрација има 
за цел да го забрза разрешувањето и регистрацијата на прашањата на имотните 
титулари.  

2.25 Незаконското градење, значаен феномен во одредени општини, не може да 
се регистрира и со тоа избегнува (често пати намерно) влез во списоците за данок 
на имот. Де факто исклучувањето на незаконските градби од оданочување 
(бидејќи тие немаат регистриран титулар и не се признаени од страна на 
урбанистичките планови) уште повеќе ги намалува приходите од данок на 
добивка.28 Владата може да ја преиспита можноста за оданочување на незаконските 
градби, кои лесно се откриваат и се познати на катастарот.  Некои градоначалници 
изјавиле дека тие, всушност вршат утврдување и фактурирање на данокот на имот 
за незаконските станбени градби. 

(ii) Поефективна наплата и усогласеност со прописите

2.26 Наплатата на даноците може да се врши поистрајно од страна на локалните 
власти, кои ја презеле оваа функција од УЈП. Пренесувањето на администрацијата 

                                                
27 Целосното пренесување беше завршено дури во првата половина на 2006 година.
28 Некои од овие предмети имаат законски титулар и градежна дозвола но не се целосно усогласено со 
прописите, на пример во однос на изградбата на додатни делови.
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на данокот на имот на општините ги натерало многу од нив да изнаоѓаат брзи 
решенија во 2006 година. Субјективни докази укажуваат дека УЈП го одложила 
пренесувањето на списоците за утврдување, податоците за фактурирање и наплата, 
и исто така го укинала интерактивниот пристап до сеопфатниот софтвер за даночна 
администрација, со што општините биле оставени да развиваат свој софтвер за 
замена. Во одредени општини, стапките на наплата, неодамна достигнале многу 
ниско ниво дури до 20 проценти.29 Помалите / рурални општини практично беа 
принудени да склучат повторен договор со УЈП за печатење на фактурите за данок 
по одредена цена (6 МКД по фактура плус поврат на трошоци за хартија и тонер). 
Преку проект на УСАИД и ЗЕЛС (здружение на општини) се мобилизираше помош 
за овие општини во текот на 2006 година, но проблемите со транзицијата со УЈП 
доведоа до пореметување на уредното и навремено администрирање на данокот, 
што се одрази со слаби очекувања во однос на даночните приходи на одредени 
помали општини за тековната година. Потребно е сеопфатно следење и ревизија на 
процесот на наплата за период од најмалку неколку години за да се осигури дека 
општините се способни да усвојат трошковно ефективни постапки.

2.27 На општините им се дадени силни овластувања да извршат наплата од плати 
и пензии и да запленат подвижен имот за надоместување на неплатени даноци, но 
останува да се види како општините ќе ги користат овие овластувања. Подобрената 
наплата исто така ќе зависи и од политичката решеност да ја зголеми усогласеноста 
со даночните прописи преку позитивни информативни кампањи и докажани 
видливи подобрувања на локалната инфраструктура, така што даночните 
обврзници ќе ја увидат врската помеѓу даноците на имот и локалните услуги. 

(iii) Утврдување на даночни списоци

2.28 Даночните вредности во голема мера датираат од самостојните утврдувања 
извршени во 1994 година, освен во случај на имоти каде е променета сопственоста 
од тогаш, иако општините сега имаат овластувања да вршат ревалуации по 
потреба. Министерството за финансии, со помош на проектот на УСАИД, издаде 
сеопфатни насоки за методологиите на вреднување кои треба да се применат од 
страна на општините. За применувањето на насоките потребен е значителен 
локален капацитет, доволна информациска поддршка и исплати за работата на 
вреднувачите. Овие трошоци платени однапред би требало да се покријат од 
повисоките очекувани приходи од данокот на имот, кои зависат од подобра 
усогласеност и ефективно извршување, и зголемување на стапките. Овие варијабли 
се во голема мера зависни од локалната политичка економија, вклучувајќи ги и 
изборните циклуси, и останува да се види со колкава решеност општините ќе го 
унапредуваат овој процес. 

2.29 Во многу земји услугите за утврдување се вршат на повисоко владино ниво 
за да се постигне економија од зголемен обем, да се осигури конзистентност и 
трошковна ефективност, и делумно да се изолира процесот од локалните 
политички притисоци. Развојот во Република Македонија треба да се движи во 

                                                
29 Врз основа на интервјуто што мисијата го имаше со градоначалникот на Струмица, мај 2006 година.
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слична насока и да овозможи барем меѓу општинско здружување во однос на овие 
услуги и ангажирање на основните општини по договор – во голема мерка на 
слично на начинот на кој почнуваат да се делат услугите за издавање на градежни 
дозволи и градежна инспекција.

(iv) Зголемување на стапките на даноците на имот

2.30 Со сегашното законодавство на општините им се дава овластување на ги 
поставуваат стапките на данок на имот, во рамките на тесен опсег. Општинските 
совети можат исто така да усвојат различни даночни стапки за различни категории 
на недвижен имот.  Тековниот закон на данок на имот наведува интервал од 0,1 до 
0,2 проценти од пазарната вредност.  Субјективни докази во Македонија укажуваат 
дека општините дури не ја избирале опцијата да ги зголемат стапките на 
годишниот данок на имот на (меѓународно ниско) ниво од 0,2 проценти што го 
дозволува законот.

2.31 Во европската пракса стапките се многу различни, на пример:

 Финска -- 0.5 до 1.0 проценти од пазарната вредност а за домицилен имот 
0.22 до 0.5 проценти; 

 Данска --  0.6 до 2.7 проценти,  со скоро 4 проценти во главниот град; 
 Грција --  0.3 до 0.8 проценти од пазарната вредност; 
 Латвија -- 1.0 проценти од катастарската (пазарна) вредност; 
 Португалија -- 1.3 проценти од „националната пазарна вредност“; и
 Шведска -- 1.0 до 1.5 проценти од пазарната вредност. 

Многу земји користат даночни основици кои се различни од пазарната вредност: 
годишни (закупни) вредности, површина на земјиште и под подот, книговодствена 
вредност (за згради), индексирани катастарски вредности, и сегментарен систем на 
вредности.30 Ваквите алтернативи можат да бидат од интерес за Македонија во 
иднина, но на краток до среден рок општините треба да го разгледаат обемот за 
зголемување на стапките што веќе го имаат на располагање. 

(v) Поцелосна опфатеност преку помалку олеснувања

2.32 Додека се разрешуваат транзициските недостатоци на наплатата, 
попроблематично прашање е дека централната влада воспоставила бројни 
олеснувања од данокот на имот, кои го поткопуваат приходниот потенцијал на 
општинските власти. Данокот на имот во Македонија ја покрива сопственоста (и 
понекогаш и носителите на закупи) на не – земјоделско земјиште, станбени згради 
и станови, деловен простор, административни згради, објекти и простории за спорт 
и рекреација, гаражи и други структури.31 Сепак, законот за данок на имот во 
Македонија предвидува бројни олеснувања, вклучувајќи и имоти во сопственост 

                                                
30 Како последица, стапките базирани на овие даночни основици не можат да се споредат во оние базирани на 
„тековни“ „пазарни вредности како што е предвидено во Македонија.
31 Данокот на имот исто така покрива одредени категории на движен имот како што се поголеми моторни 
возила, автобуси, товарни камиони, трактори, комбајни, пловила и авиони.
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на: (a) Државата, општините и градот Скопје (користени за сопствени цели); (б) 
канцеларии на дипломатски и меѓународни организации; (в) Народна банка; (г) 
верски заедници; (д) бизниси (користени за сопствени дејности), освен нивните 
административни објекти / канцеларии; како и (ѓ) споменици на културата; (е) 
објекти за конзервација на земјиште, вода и воздух; (ж) земјоделски објекти; (з) 
сместување во планински региони утврдени од Владата; (ѕ) имоти користени за 
обука за работа, професионална рехабилитација и хендикепирани лица; (и)
земјиште кое се користи за вадење руда и геолошки истражувања; и (ј) земјиште 
кое се користи за земјоделско производство.32 Освен овие статутарни олеснувања 
постојат и така наречени станбени преференци, каде данокот на имот се намалува 
за 50 проценти за зафатени домицилни имоти. Понатаму, градителите се 
ослободени од данокот на пренос при првата продажба на становите, што 
претставува субвенција за градителите.

2.33 Ослободувањата за комерцијални згради и земјиште за сопствена употреба 
(освен административните згради / канцеларии) се многу невообичаени во 
меѓународната пракса, и претставуваат големи потенцијални загуби на приходи за 
локалните власти. Оданочувањето на не – станбен имот обично генерира поголеми 
приходи од станбеното оданочување, а случајот во Република Македонија е 
веројатно без преседан во другите пазарни економии. Обично, деловните згради и 
простории генерираат висок удел од приходите од данок на имот во другите 
европски земји.33 Иако некои други мерки имаат за цел да делуваат како квази 
данок на имот на не – станбениот имот – имено „надоместокот за истакнување на 
фирма“ кој се наплаќа на бизнисите во согласност со распореди кои прават разлика 
помеѓу видот на користење и локацијата – овие се помалку ефикасни отколку 
обемните даноци на имот калибрирани според вредноста. 

2.34 На крајот потребно е едно предупредување во однос на оптимистичките 
очекувања од приходниот потенцијал од данокот на имот во Македонија, со оглед 
компаративниот преглед на искуствата на земјите во транзиција во реформите во 
даноците на имот.  Оваа историја сугерира дека фискалната децентрализација која 
се потпира на локалните власти кои се спремни да изберат користење на данок на 
имот поинтензивно може да не успее да ги исполни очекувањата на централната 
влада, бидејќи локалните политичари се обидуваат да го омекнат оданочувањето на 
својот електорат (директна одговорност) и продолжуваат да бараат повисоки 
трансфери од централната влада (индиректна одговорност, а од друга страна 
претпочитаат да ги продадат своите средства, што политички е помалку „ризично“. 
Ова укажува на тоа дека главната насока за реформите на данокот на имот треба да 
дојде од централната влада, меѓутоа неодамнешното искуство со УЈП не дава 
добри изгледи. Друго прашање кое треба да се има во предвид е дали не –
                                                
32 Освен тоа, данокот за наследство и подарок се поставен од 2 до 5 проценти од вредноста, но олеснувањата 
овозможуваат значителни дупки за приходите. На пример, лице од прв ред по редослед се ослободува од 
данокот на наследство односно подарок без разлика на вредноста на наследството.  Поставување на граница на 
вредноста на ослободувањето би осигурило дека богатите граѓани ќе платат дел од наследството. Владините и 
општинските службеници (и други социјални институции) се ослободени од данокот на наследство и подарок.
33 Во Полска, на пример, деловните стапки по квадратен метар се 35 пати повисоки од станбените, со што се 
објаснува зошто околу 80 проценти од приходите од данок на имот произлегуваат од оваа категорија на имот 
(која ги третира сопствените деловни имоти и закупените имоти еднакво – за разлика од Македонија).
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оданочувањето на деловниот имот се „капитализира“ во повисоки цени за 
недвижен имот и со тоа пониска профитабилност. Како беше наведено, бизнисите 
се „оданочуваат“ имплицитно преку надоместоците за истакнување на фирма, и 
преку оданочување на канцелариски простор кој го користат бизнисите. Овој доста 
невообичаен „посредник“ на данокот на имот предвидува посебно испитување за 
да се утврдат мотивациските ефекти и влијанија на пазарот на недвижности, и 
трошоците во однос на приходите на локалните власти. 

2.35 Општински долг.  Долгот наследен од страна на дел од општините од 
претходните локални администрации (пред децентрализацијата) останува осетлива 
тема, особено во случаите на спојувања на општините. Иако со Законот за 
финансирање на единиците на локална самоуправа се утврдува декември 2004 
година како датум за разрешување на заостанатите обврски (за долгови 
акумулирани пред 2001 година) како услов за преминување во втората фаза на 
процесот на децентрализација, крајот на 2007 сега станува целен датум за можно 
укинување на мораториумот на долговите.  До тогаш општините нема да 
акумулираат нови долгови. Условите за објавување дека долговите се разрешени, 
особено условот за 24 месеци добри финансиски резултати, може да бидат тешки за 
исполнување за одредени општини. Наводно, со крајот на 2005 година, со 
известувања од само 39 општини (кои сочинуваат околу 60 проценти од долгот), 
залихата на општинскиот долг се намалила помеѓу 16 и 24 проценти. Ситуацијата 
варира во голема мера со тоа што некои општини немаат задолжувања или истите 
ги исплатиле, додека некои други се скоро несолвентни и наводно им се потребни 7 
– 10 години да извршат исплата (претпоставувајќи годишно сервисирање на долг 
до 15 проценти од тековните приходи), според ЗЕЛС.  

2.36 Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа е јасен во 
однос на ограничувањето на задолжувањето на локалните власти и воспоставува 
цврст став (коректно) дека централната влада нема да ги спасува локалните власти 
кои позајмуваат неодговорно.  Понатаму, министерството за финансии потврди 
дека нема ги апсорбира ваквите долгови освен малиот удел од камати кој им се 
должат на националната електроенергетска компанија и долговите за 
експропријација. Овој пристап е за пофалба бидејќи дава вистински сигнал до 
општините и до доверителите, и поставува цврсти буџетски ограничувања на 
општините со што во нив ќе се воспостави потребната дисциплина.  

2.37 Најголемиот дел од долгот на општините (околу две третини) се должи на 
неколку, односно главно на една градежна компанија, Гранот (претходно во 
државна сопственост). Градежните доверители воделе успешни тужбени постапки 
против локалните влади и вршеле наплата од даночните приходи.  Сепак, има 
серозни прашања во однос на не – транспарентноста на голем дел од овие градежни 
договори склучени во периодот пред децентрализацијата, во време кога законите за 
јавни набавки не барале поверенички контроли на имотот.   Иако не станува збор за 
едноставно отпишување на долгови, акумулираните проблеми со долговите 
делумно ги одразуваат недостатоците на надзорот од централната влада во 
минатото и неконкурентските практики од страна на тогаш доминантното јавно 
претпријатие.  Можеби ќе биде соодветно за службите на централната влада да им 
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помогнат на помалите општини во преговарањето на изводливи услови за отплата 
со поголемите доверители, ако е потребно. Во моментов, владата има заземено 
позиција дека репрограмирањето треба да се испреговара од страна на самите 
општини и доверителите.  

2.38 Разрешувањето на минатите проблеми со долговите на општините на 
одржлив начин и осигурување на здрав биланс на состојба ќе зависи делумно оф 
одлуките во две области на политики.  Првата се однесува на прашањето на 
финансиското учество на општините во продажбата на градежно земјиште во нивна 
надлежност.  Прашањето на сопственост на земјиште од страна на општината е 
дискутирано понатаму подетално во поглавје четири.  Приходите од продажбата 
или издавањето под закуп на земјиште во рамките на подрачјето на една општина 
ги збира националната влада.34  Иако дело од идните приходи од даноци и давачки 
ќе ги збираат општините, ова е едвај доволно за сервисирање и одржување на 
земјиштето, а должината на време потребно за завршување на постапката не е 
соодветно на итноста на финансиските услови на локалните власти.  За локалните 
власти активно да учествуваат во управувањето со земјиштето и урбаниот развој, 
потребно е да се разбере нивниот финансиски интерес за земјиштето на нивната 
територија.  Потребно е да се постигне согласност споделување на приходите при 
дискутирањето на целосната сопственост врз земјиштето.  Приходите би можеле да 
се наменат за конкретни општински активности, вклучувајќи и олеснување на 
долгот или надградување на комуналните услуги, во согласност со националната 
влада. 

2.39 Второ финансиската добросостојба на општините во иднина е врзана за 
добросостојбата на нивните претпријатија за комунални услуги.  Општинските 
влади можат да позајмуваат во име на, однос на гарантираат заеми на, јавните 
претпријатија.35  Претходните политики на националната влада, како што се 
замрзнување на тарифите за комунални услуги за околу 10 години, ги ставиле 
комуналните претпријатија во незавидна финансиска положба, од која произлегува 
потреба за поддршка од страна на општините и доведува до одложување на 
инвестициите и зголемени застои во поправките и одржувањето (дискутирани во 
поглавје три).  Реформирањето на комерцијалните можности на претпријатијата за 
комунални услуги ќе биде клучен елемент во спречувањето на притисоците за нови 
експлицитни односно непредвидени обврски на општините во чија сопственост се 
наоѓаат.

2.40 Планирање и на инвестиции и селекција. Централната влада во 
моментов обезбедува неколку капитални грантови и трансфери за финансирање на 
инвестициските проекти на општините.  Меѓутоа, големината на овие средства е 
тешка за предвидување за поедините општини. Главните категории за трансфери од 
централната влада за инвестиции вклучуваат: 
                                                
34 На општините им е дозволено да поседуваат и продаваат згради, а многу од нив го направиле тоа делумно за 
да ги исплатат долговите.
35 Се чини дека нема закон за позајмување од страна на претпријатијата за комунални услуги. Ако од 
општините се очекува да позајмуваат во нивно име (кога ќе се укине нивниот мораториум за задолжување), 
оваа состојба ќе бара блиско следење.
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 Трансфери од ’буџетот на фондот‘, кои во голем дел се користат за 
рехабилитација и изградба на патишта. Критериумите за распределба ги 
земаат во предвид должината на системот на патишта на општината, а за 
овие трансфери не е потребен соодветен дел од другата страна; 

 Капитални грантови во МТВ, главно користени за системи за 
водоснабдување и канализација, за кои е обично потребно партнерско 
финансирање од страна на општината и се наменети за покривање на 
трошоците кои ги надминуваат финансиските капацитети на општините;36

 Трансфери од фондот за недоволно развиени подрачја.37

2.41 Предлозите за локални инвестиции во инфраструктурата, вклучувајќи ги и 
претпријатијата за комунални услуги, се доставуваат од страна на општината, која е 
одговорна за средствата. Сепак, општините и претпријатијата ретко подготвуваат 
повеќе годишни инвестициски и финансиски планови, што често пати резултира во 
незавршени проекти.  Критериумите за прифаќање на предлози од страна на МТВ 
(до фондот за патишта и фондовите за инвестиции поврзани со комунални услуги) 
се во голема мера технички и базирани на тоа дали се спремни подготвителните 
документи и дозволи.  Финансиска и економска анализа на предлозите и 
алтернативите ретко се подготвува. Овие средства од министерството се далеку под 
нивото на барањата, така што се распределени помеѓу општините без некакво 
стратешко приоретизирање.     

2.42 Обуката што општините ја добиле во стратешкото планирање се повеќе 
зазема поинтегриран пристап, за во себе да вгради буџетско планирање.  Многу од 
нив се исто така обучени за партиципаторно планирање и методи на буџетирање, 
имено во рамките на Проектот за развој на заедниците поддржан од Светска Банка. 
Меѓутоа мотивациите за општините навистина да прават повеќегодишно 
инвестициско планирање, се чини дека се слаби, со оглед на горенаведениот процес 
за одобрување на предложените проекти.

2.43 Што се однесува до инвестициското планирање во врска со идното 
финансирање од ЕУ, неодамнешниот извештај за напредокот на комисијата на ЕУ 
(ЕУ 2005) ја нагласи потребата за Република Македонија да постави 
административни капацитети за да осигури непречена имплементација на 
структурните политики на ЕУ. До сега нема јасна рамка со која се дефинира 
улогата на локалните власти во идното управување со структурните и кохезионите 
фондови. Постојат загрижености за недоволната спремност за општините за 
спроведување на планирање на среден рок и селекција на инвестиции. 
Административните капацитети на ниво на општини значително се разликуваат, со 
тоа што голем број на мали општини се најверојатно најнеподготвени за 

                                                
36 За пристапување до капиталните грантови општините треба да изготват сеопфатно финансиско расчленување 
по позиции на предложениот проект кој треба да биде одобрен од страна на владата. Во овој момент се чини 
дека нема востановена методологија за алоцирање на овие средства на општините. За 2005 година, општините 
доставиле барања еднакви на 3,2 милијарди МКД а добиле 0,15 милиони МКД.
37 Според законот фондот треба да има буџет еднаков на 1 процент од БДП, но обично нивниот буџет е само 
околу 0,1 милијарда МКД (околу 0,03 проценти од БДП)  
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спроведување на програмирањето и имплементацијата на структурните фондови 
како и за мобилизирање на потребното партнерско финансирање.

Д.  ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И ОТЧЕТНОСТ

2.44 Според Законот за локална самоуправа општините се одговорни за 
работењето на функциите од локален интерес, меѓутоа за креирањето на средина 
каде ваквото работење може да се оцени и општините да се повикаат на 
одговорност, потребни се конкретни напори.  Правната рамка предвидува јавни 
консултации како и финансиски ревизии, меѓутоа потребни се пошироки и 
подлабоки отвори за вклучување на граѓаните и за јавен надзор на владините 
активности со цел да се создаде целосна доверба и разбирање – и да се избегнат 
ризиците од корупција, кои можат да бидат исто толку ендемски за локалните 
влади како и за централната влада.

2.45 Следење на работењето.  Неколку нови иницијативи се во тек за собирање 
на податоци за општинските активности, за различни цели.  Работните групи на 
МЛС за децентрализација отпочнаа со спроведување на квартални анкети на сите 
84 општини со цел да ги согледаат ставовите и да ги идентификуваат проблемите.   
ЕАР поддржува две нови активности за собирање на податоци: а) пилот тестирање 
на „системот за следење на општините“ првично во 4 општини, фокусиран на 75 
индикатори во 10 области на општински менаџмент, и б) собирање на податоци 
поврзани со функциите на урбано планирање (како што се бројот на нови планови, 
апликации и одобрувања на градежни дозволи, итн.). И двете активности имаат за 
цел да го поттикнат следењето што општините можат самите да го прават и не се 
наменети за компаративни проценки, кои се карактеризирани како „политички 
осетливи“. До сега не е јасно кои од овие пристапи може да се одржи или од самите 
општини или од страна на централната влада, меѓутоа тие одразуваат голема 
свесност за потребата да се измери нивното работење.  Количината на податоци 
достапни како влезни параметри во било која од овие активности е наводно 
ограничена поради немањето на соодветно расчленување на статистичките 
податоци од агенциите на централната влада и недоволна координација помеѓу 
централните и локалните власти.  

2.46 Иако јавните споредби на работењето на локалните власти може да 
предизвика отпор, битно е следењето да се гледа како потребен елемент на доброто 
управување и од есенцијално значење за информирање на електоратот, како и за 
информирани изготвувачи на политики и вршители на услуги.  Во однос на 
општинските буџети законот предвидува доставување на месечни извештаи од 
страна на буџетските корисници до градоначалникот.  Градоначалникот од своја 
страна треба да доставува квартални извештаи до МФ во однос на успешноста на 
буџетот, како и да ги направи овие извештаи достапни на јавноста.  Државниот 
завод за ревизија треба да врши редовни ревизии на сите финансиски извештаи на 
општината.  Би било корисно за централната влада да го формализира односно 
стандардизира мерењето на успешноста на локалните власти и во други области 
освен во буџетирањето, и на крај да побара таквите информации да бидат јавно 
достапни.  Исто така би било корисно да се употребат индикатори на успешност 
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при утврдувањето на квалификуваноста за одредени фискални трансфери и 
капитални трансфери.

2.47 Јавно учество.  Законот за локална самоуправа го дефинира 
информирањето на јавноста и учеството на граѓаните како процес на обжалување и 
прифаќање на предлозите на граѓаните.  Општините се поделени во урбани
заедници (во градовите) и соседства (во другите населени места), а улогата на 
учеството на граѓаните е дефинирана за тие заедници.  Градоначалниците можат да 
делегираат функции и нивно финансирање.  Во пракса, голем дел од она што 
поминува како јавно учество всушност претставува консултација по фактот, на 
пример презентација на нацрт урбанистички планови за разгледување од страна на 
јавноста, наместо барање на придонес од јавноста на почетокот на процесот.  
Постои значително искуство кај некои општини со попроактивно учество на 
граѓаните и организациите од заедницата во планирањето и донесувањето на 
одлуки, промовирање на иницијативи на граѓани, особено во контекст на некои 
проекти поддржани од донатори.  Овие искуства треба да бидат поддржани и 
проширени, со поттик од централната влада ако е тоа потребно.

2.48 Обука и градење на капацитет.  Македонија има долга традиција во 
менаџмент на и услуги од страна на локалните власти, која потекнува од ерата на 
Југославија.  Меѓутоа конкретни вештини и искуства се загубени за време на 
рецентрализацијата во изминатата деценија. Проценката на „индексот на 
капацитет“ спонзорирана од УСАИД38 утврди дека околу половина од општините 
постигнаа резултат од помалку од 10 проценти од максималната оценка. 
Капацитетите треба да се развијат повторно со фокусирање на ново – пренесените 
надлежности и развивање на практични решенија за вршењето на услуги, особено 
во помалите/поновите општини со помали ресурси кои можеби не се во состојба 
самостојно да вршат и финансираат многу од функциите.  Понатаму, локалните 
власти сеуште не се запознаени со практиките за воспоставување на отчетност кон 
нивните граѓани како и клима на доверба преку активна комуникација и заеднички 
стратегии како што е наведено погоре.   

2.49 МЛС иницирало програма за градење на капацитетите на општините и врши 
надзор над неколку иницијативи на обука поддржани од донатори.  Неколку 
донатори обезбедуваат значителна поддршка во буџетирањето и финансискиот 
менаџмент, имено Банката преку Проектот за развој на заедниците, и УСАИД. 
ЕАР и УСАИД исто така спровеле фокусирана обука за урбанистичко планирање и 
градежни дозволи, сите општини имаат добиено софистицирана ИТ / ГИС опрема.   
Иницијативи за стратешко планирање се спонзорирани од страна на неколку 
                                                
38

Индексот за капацитет на општините е дел од едно истражување направено за Проектот за УСАИД Да ја 
направиме децентрализацијата на функционира.  Со него се мери капацитетот на општината во области како 
што се: управување со општината и финансиски менаџмент; администрирање на општинските даноци; 
транспарентност и учество на граѓаните во одлучувањето; јавни записи, урбанистичко планирање и 
регулаторно управување; и обезбедување на попристапни, попогодни услуги ориентирани кон клиентот. Секоја 
категорија содржи четири под категории.  Индексот за капацитет содржи скала од 100 поени и сите пет 
категории имаат иста вредност (до најмногу 20 поени за секоја категорија, 5 поени за секоја под категорија).  
Од петте полиња најнискиот просечен резултат беше во рамките на одделот за даночна администрација.   
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донатори како што е наведено во поглавје 1.  Според тоа, најголем дел од 
општините се многу свесни за тоа какви пристапи кон управувањето и какви алатки 
можат односно треба да употребат, но тие имаат малку искуство и ограничен 
персонал.   Клучен недостаток е помош во пилот активности за примена и 
спроведување на добрите методи за менаџмент и управување за кои се спроведена 
обука.

2.50 И покрај значителните напори, сеуште остануваат сериозни предизвици во 
однос на фискалната децентрализација. Иако владата почнала со обучување на 
персонал и зајакнување на јавната финансиска администрација се чини дека многу 
мали општини, кога ќе се најдат соочени со зголемен обем на обврски и 
надлежности, сеуште не ги поседуваат институционалните капацитети и ресурси за 
да се справат со овие нови предизвици. Очигледно, овој недостаток на 
административни ресурси не е ограничен само на прашањата на финансиски 
менаџмент, туку и понатамошната обука на персоналот од финансиските оддели во 
општините е исто така идентификувана како клучен приоритет (ИДСЦС 2006). 

2.51 Соработка и доброволно здружување помеѓу општините.  Иако бројот на 
општини беше намален со неодамнешниот процес на децентрализација, малите 
општини нема да можат да ги преземат сите административни обврски без делумно 
споделување на напорите со другите, со цел да ги добијат придобивките на 
економиите на зголемен обем и да ги надоместат недостатоците од персонал и 
објекти.39 Иако соработката за заедничко вршење на услуги како наплата на даноци 
и градежни инспекции отпочнува, со помош на проектите на УНДП и УСАИД 
(поле 2-1), индикациите се дека оваа соработка може да се одвива многу бавно. 
Етничките осетливости околу граничните делови во одредени случаи, стравот на 
некои општини од губење на ново добиената независност, и недостатокот од 
информации за можни алтернативи, претставуваат можни пречки за соработка. 
Поголема изложеност на добри пракси преку меѓународни организации на локални 
самоуправи, како што е обединети градови и локални самоуправи (ОГЛС) базирани 
во Барселона, Шпанија, може да помогне при обезбедување на конкретни примери 
на зголемена ефикасност од меѓу – општинска соработка во конкретни функции, и 
да помогне при надминување на таквите отпори.

                                                
39 Една студија, спроведена пред неодамнешната децентрализација (Николов 2004 година), базирана на 
структурата на приходи на 123 општини, проценува зголемување на економиите од зголемен обем до општини 
со бројност на население до 6,000.



37

Поле 2-1 Тековни пракси на општинска соработка во Република Македонија

Можностите за воспоставување на заеднички општински администрации, предвидени со Законот за 
локална самоуправа40, веќе довеле до одредени случаи на општинска соработка. 

Еден пристап е заедничка администрација. Одреден број на општини заеднички придонесуваат со 
нивните човечки ресурси и технологии во вршењето на одредени задачи. Тие исто така ги 
споделуваат трошоците и соодветните приходи. Во моментов, единствената екстензивна заедничка 
администрација е администрацијата во Ново Село, Босилево и Василево. Овие три општини во 
регионот на Струмица формирале заедничка администрација за урбанистички услуги (на пример 
администрирање на градежни дозволи), инспекција (во градежништво, комунални претпријатија, 
итн.) и даночна администрација. Заедничката служба за даночна администрација е лоцирана во 
Василево, урбанистичката администрација е лоцирана во Ново Село, додека инспекциските услуги 
се лоцирани во Босилево. Граѓаните сеуште аплицираат за конкретната услуга во својата општина.  
Потоа таа апликација се пренесува во општината каде е формирана заедничката администрација. 
Уште еден пример на ограничена соработка, руралните општини на Кривогаштани и Долнени 
ангажирале лице кое ги администрира услугите поврзани со урбанизмот за двете општини. 

Друг вид на соработка е препуштање на вршењето на одредени општински услуги за одреден 
надомест, обично на поголемите општини. Во зависност од природата на функциите, општините 
или вршат услуга по барање или го преземаат вршењето на услугата на постојана основа. Еден 
интересен случај е договорот помеѓу Велес, Чашка и Лозово. Општина Велес врши инспекциски 
услуги, техничка помош во однос на прашања на внатрешна ревизија и други прашања на 
финансиски менаџмент. По повик со барање на вршење на услуги од Лозово или од Чашка (на 
пример за инспекциски услуги), инспекторите од Велес ги посетуваат општините и вршат 
инспекција во присуство на персонал од општината Чашка или Лозово. Врз основа претходен 
договор за надомест, општините потоа плаќаат за услугата.41 Една почеста форма на препуштање на 
вршењето на услуги претставува постојаното вршење на одредени услуги од страна на поголемите 
општини. Неколку општини ја користат соработката при вршењето на даночната администрација 
(Велес соработува со Чашка, Битола со Новаци, Кавадарци со Росоман и Тетово со Бервиница).

Ѓ.  ЗАКЛУЧОЦИ

2.52 Општините во Македонија истакнуваат голем степен на оптимизам во однос 
на нивната зголемена финансиска автономија, знак кој ветува дека тие ќе вложат 
повеќе напори за мобилизирање на поголеми приходи, со што ќе овозможат 
подобро вршење на услуги за нивното граѓанство.  Сепак, постојат одредени 
големи проблеми со дизајнирањето и спроведувањето на данокот на имот.  
Реформите на она што има потенцијал да биде најпродуктивниот данок, бараат 
водење од страна на централната влада и поголема поддршка за општините од таа 
                                                
40 Меѓу општинската соработка е регулирана со Член 14 како што следи: (i) Во вршењето на своите 
надлежности, општините можат да соработуваат помеѓу себе; (ii) За потребите на постигнување на заеднички 
интереси и вршење на заеднички задачи кои се во рамките на надлежностите на општините, тие може да 
здружуваат средства и да формираат заеднички јавни агенции, во согласност со закон; (iii) За потребите на 
извршување на одредени надлежности, општините можат да формираат заеднички административни тела во 
одредени области, во согласност со закон; (iv) Општините можат да соработуваат со единиците на локалната 
самоуправа на други држави, како и меѓународни организации на локални заедници, и можат да бидат членови 
на меѓународни организации на локални власти; (v) Министерството одговорно за вршењето на функциите 
поврзани со локалната самоуправа ќе води евиденција за остварената меѓународна соработка на општините, во 
согласност со закон
41 Вреди да се спомне дека општината Лозово не е соседна општина на Велес.



38

што ја имале од УЈП во првата година на пренесување на надлежностите.  
Централната влада ја истакнала намерата да воведе значително воедначување на 
ресурсите помеѓу општините преку трансфери, но исто така е важно да се осигури 
дека секундарните градови имаат адекватни ресурси за вршење на нивните улоги 
како регионални економски центри.  Системот на фискални трансфери треба да го 
има во предвид фактот дека дел од општините и понатаму ќе имаат поголем 
економски потенцијал и влијание од другите; според тоа фискалните трансфери не 
треба едноставно да им помагаат на сите општини да преживеат туку треба да се 
употребат за промовирање на центрите на економски динамизам за доброто на 
целата земја.  Остануваат отворени големи прашања поврзани со капацитетите 
особено во помалите / рурални општини, за кои доброволното здружување може да 
биде практично решение.  Финансиската издржливост на општинските власти исто 
така ќе зависи и од состојбата на јавните претпријатија во нивна сопственост, за 
што се дискутира во наредното поглавје, и од политиките и практиките поврзани со 
управувањето со урбаното земјиште, што е пак фокус на последното поглавје.
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3. КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

3.1 Комуналните услуги, особено водоснабдувањето и одведувањето отпадни 
води, управувањето со цврстиот отпад и другите услуги на урбаната 
инфраструктура се меѓу најважните одговорности на локалните власти. Тие 
директно и индиректно придонесуваат за економскиот развој, благосостојбата на 
домаќинствата и на одржливоста на околината. Македонија има релативно добро 
развиени комунални услуги предизвикот е да го одржи и подобри нивното ниво 
како дел од барањата за напорите на Македонија да се приклучи во Европската 
Унија.

3.2 Тешкотиите со кои се соочи земјата во последната деценија придонесоа оваа 
задача да стане уште потешка. Тоа доведе до незадоволена побарувачка за 
одржување на инфраструктурните мрежи како и до политики за контрола на цените 
кои понатаму ја ограничуваа способноста на општинските власти и претпријатија 
да создаваат неопходни средства за редовното работење и тековно одржување или 
за нови инвестиции. Разговорите со претставници и на локалните и на централните 
власти, како и со општинските претпријатија и со донаторите, откриваат општа 
свест и фрустрираност со повеќе прашања кои се однесуваат на работењето, 
финансирањето и институционалната поставеност на претпријатијата за комунални 
услуги. Ова поглавје ги разгледува овие прашања кои се од централно значење за 
подобрувањето на перформансите на градските економии, справувањето со 
градската сиромаштија и осигурувањето дека општинските власти ќе можат да ги 
исполнат своите заложби за одржливо обезбедување услуги со добар квалитет.

А. СОСТОЈБАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

3.3 Република Македонија е малку претставена во меѓудржавните студии и бази 
на податоци за инфраструктурата (за разлика од секторите за електрична енергија и 
телекомуникации) поради ограничената јавна достапност на податоци, особено, за 
квалитетот, сигурноста и финансиската достапност на услугите. Многу малку 
податоци, дури и за услугите за водоснабдување и потрошувачка на вода, се 
опфатени со стандардните статистички изданија. Анкетата за потрошувачката на 
домаќинствата поставуваат прашање само за пристапот (дали домаќинството е 
приклучено) до водовод, канализација, електрична енергија и дали има телефон. 
Резултатите покажуваат дека формалните приклучоци се доста широко достапни, 
дури за сиромашните, освен канализацијата и централното греење.42 (Табела 3.1)  

                                                
42 Треба да се забележи дека централното греење и канализацијата се економски оправдани 
единствено во густо населени населби и дека добри алтернативи (како на пример електрични и 
септички системи) може да постојат во други услови (на пример на перифериите од градовите и во 
руралните области).
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Табела 3-1  Приклучоци до инфраструктура во становите (процент од 
населението)

Просек во 
државата

Не - сиромашни Сиромашни

Водоснабдување 93.7 94.9 89.4
Одведување 
отпадни води

74.8 77.8 64.0

Електрична 
енергија

99.4 99.5 98.9

Централно греење 10.1 11.9 3.6
Телефонска линија 90.0 93.3 78.1
Извор:  Анкета за потрошувачката на домаќинствата 2003. Табела од Светска Банка 2005a.
3.4 Од податоците на истражувањето не е возможно да се определи дали 
услугите се задоволителни и финансиски достапни. Сепак, вреди да се забележи 
дека во 2001 година трошоците на домаќинствата за домување и комунални услуги 
заедно изнесувале 11,3 проценти од вкупните трошоци на домаќинството, 
значително под 15,5 проценти кои биле просек во ЕУ-8, Романија и Бугарија, но
сепак над земјите на ЗНД чиј просек бил доста под 10 проценти. (Есташ и Гаснер 
2004). Врз основа на податоците од АПД од 2003 година, проценките на Светска 
Банка покажуваат трошоци за домување и комунални услуги од просечно 10,2 
проценти од вкупните трошоци на домаќинството, во опсег од 12,8 проценти во 
Скопје и само 3,1 процент кај сиромашните (Светска Банка 2005а). Дали овие 
стапки покажуваат дека домаќинствата штедат на потрошувачката на 
инфраструктурни услуги, дека не им се фактурираат или едноставно не плаќаат за 
нив, не може јасно да се утврди без детално истражување.

3.5 Краткото истражување во најголемите општини спроведено за Белешката 
за урбанистиките политики од 2004 утврди доста големи разлики во 
обезбедувањето на услугите, особено за патиштата и канализацијата. Следното 
истражување на субстандардните населби (види Поглавје 1) и понатамошната 
квалитативна анализа утврдија дека безбедното одведување на отпадните води на 
ниво на домаќинство не постои во субстандардните населби, од кои во некои има 
само чешми. Многу урбани подрачја немаат пречистување на отпадните води. 
Инвестициите за пречистување на отпадните води беа назначени во националниот 
план за инвестиции, но, до сега, многу малку беа достапни, особено имајќи ги во 
предвид проблемите со управувањето на водоводниот систем кои е подолу опишан, 
што ја ослабува финансиската состојба на јавните претпријатија. Централното 
греење постои само во Скопје и во уште еден град. Постои значителна потреба на 
цврсти горива од страна на домаќинствата во многу подрачја. Според АПД од 2003 
година, фасцинантни 80 проценти од населението во државата ги затоплува своите 
домови со до печки на цврсто гориво (78 проценти од не – сиромашните и 89 
проценти од сиромашните). Депонирањето на цврстиот отпад е, исто така, многу 
несоодветно. Скоро и да не постојат санитарни депонии надвор од Скопје. 
Извештајот на Државниот комунален инспекторат на Министерството за транспорт 
и врски за периодот од 2002 до 2005 година заклучува дека, без исклучок, 
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депонирањето на општинскиот отпад (вклучувајќи го и опасниот отпад) е 
катастрофално во сите општини.

Табела 3-2:  Опфат со инфраструктура во најголемите градови во Македонија

Општина Население во 
2002 година

Градска патна 
инфраструктура

% покриеност

Градска мрежа за 
водоснабдување
% покриеност

Градска 
канализациона 
мрежа % покриеност

Скопје 476,727 50 85 74

Куманово 104,344 83 86 77

Битола 87,652 67 84 72

Прилеп 74,065 70 90 75

Велес 57,844 80-90 98 95

Охрид 54,839 75 100 60

Гостивар 49,657 50 90 60

Штип 48,098 90 80 70

Струмица 45,213 65 65 60

   Извор:  Анкета на 14 најголеми општини (со население над 30.000 жители) спроведена во 2004 
година. Оние кои не одговориле на прашањето за опфат на инфраструктурата (главно помалите) 
овде не се наведени. (Светска Банка 2004) 

Б. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРАШАЊА ВО СЕКТОРОТ НА КОМУНАЛНИТЕ 

УСЛУГИ

3.6 Локалните јавни услуги (водовод и канализација, јавен превоз, јавно 
осветлување, греење, чистење на улиците и парковите, пазариштата, гробиштата) 
се обезбедуваат во Македонија преку претпријатија во општинска сопственост. Во 
најголем број случаи тоа е единствено претпријатие кое ги опфаќа сите функции, 
иако неколку од големите градови имаат одделни претпријатија за водоснабдување. 
Нема значително учество на приватниот сектор. Два донатори, КФВ / ГТЗ и ЕБОР 
се главните надворешни финансиери на инвестициите и се обидуваат, со 
променлив успех, да промовираат финансиски и институционални реформи во 
јавните претпријатија кои ги поддржуваат (три од КФВ и пет од ЕБОР). Иако 
комуналните јавни претпријатија се правно независни компании, фактички тие се 
многу зависни од општините и се под нивно политичко влијание, така што 
сопственоста, утврдувањето на тарифите и одговорностите за работењето се под 
влијание. Изгледа дека има многу мала комерцијална ориентација или ефективен 
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притисок за тоа. Не сите јавни претпријатија ги користат Меѓународните 
сметководствени стандарди.

3.7 Државниот комунален инспекторат на Министерството за транспорт и врски 
во својата последна инспекциска активност за периодот од 2002 до 2005 година 
откри големи предизвици: несоодветно финансирање и наплата, фрагментација на 
изворите на финансирање, високи износи на неплатен ДДВ, зависност од 
неефикасните судски постапки, општо неефикасно управување со претпријатијата 
и бројни случаи на неусогласеност со новите прописи. Студијата, исто така откри 
дека политичките влијанија се значителни и пречат на ефикасното работење на 
комуналните претпријатија. Лошите односи помеѓу општините и нивните 
комунални претпријатија се манифестираат со неплаќање на обврските од страна 
на општините и пренесување на нефинансирани обврски на претпријатијата, 
особено за одржување на јавните површини. Назначувањето на директорите од 
страна на градоначалниците и општинските совети води кон разни политички 
тензии кои влијаат на одлуките за цените и на работните програми со тоа ставајќи 
ги претпријатијата во потешка финансиска состојба. Студијата препорачува 
комерцијализирање на комуналните претпријатија и елиминирање на политичкото 
влијание преку одвојување на власта и обврските на општините и нивните 
претпријатија. Проблемот на наплатата беше, исто така, има потреба од решавање, 
особено кај социјалните случаи.

3.8 Здружението на финансиски службеници од локалната самоуправа и јавните 
претпријатија, со финансиска поддршка од УСАИД, во јули 2004 година спроведе 
детална анкета на 49 општински претпријатија како дел од техничката помош за 
Министерството за финансии. Нивниот извештај повторно ги потенцира бројните 
проблеми со кои се соочуваат општинските претпријатија, вклучувајќи ги и 
ниските цени на комуналните услуги, ниските стапки на наплата, долговите, 
застарената опрема, големите „социјални случаи“, неефикасноста на судовите и 
другите правни ограничувања.

3.9 Асоцијацијата на општинските комунални претпријатија (АДКОМ) и 
Здружението на финансиски службеници, со помош од донатори, почнаа многу 
важен проект на собирање основни показатели за ефикасноста и финансиските 
перформанси за значителен број претпријатија. Базата на податоци е сеуште 
нецелосна и со неуедначен квалитет, но откако ќе се подобри би можела да се 
користи за понатамошни анализи. Постојаната поддршка на овој проект би донел 
долгорочни и споредливи податоци кои би можеле да им помогнат на креаторите 
на политиките да донесуваат добро засновани одлуки за обликување на идните 
реформи и развој на комуналните претпријатија. Споредбените показатели помеѓу 
јавните претпријатија би можеле да придонесат за подигање на свеста на 
политичарите и јавноста и да направат притисок на сите заинтересирани фактори за 
потребата за реформи.

3.10 Дискусиите со заинтересираните фактори, вклучувајќи ги и претставниците 
на државните и локалните власти, донаторите, НВО и вработените и директорите 
во претпријатијата, заедно со разгледување на погоре споменатите студии, 
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откриваат повеќе големи институционални проблеми кои преовладуваат во 
комуналните претпријатија. Доминантните финансиски прашања се разгледани во 
следниот дел. 

3.11 Нетранспарентно сметководство за комбинирани комунални услуги.
Скоро сите комунални услуги во Македонија се обезбедуваат од стана на јавни 
претпријатија кои се во целосна сопственост на општините и кои извршуваат 
повеќе услуги (водовод и канализација, прибирање на цврст отпад, услуги на 
гробишта, паркови и јавно осветление, одводнување, јавен превоз итн.). Сметките 
кои им се испраќаат на домаќинствата ги опфаќаат сите ставки. Од оваа 
поставеност се очекува да ги намали трошоците за наплата и администрација, со 
користење заеднички административни, финансиски и сервисни услуги од сите 
сектори. Сепак, оваа ситуација, исто така го охрабрува внатрешното меѓусекторско 
субвенционирање помеѓу услугите и го отежнува определувањето на финансиската 
состојба или на потребите на секој од секторите. Поради тоа се обесхрабрува 
комерцијалната ориентација во управувањето со услугите кои носат приходи. Исто 
така, комуналните претпријатија се оптоварени со одговорност за некои активности 
кои не носат приходи како што е одржувањето паркови за кои тие добиваат многу 
мал или никаков надоместок од локалните власти (на пример водоводното 
претпријатие во Скопје, едно од ретките институционално одделени претпријатија 
од другите услуги, мора да дава 22 проценти од неговата вода на единицата за 
паркови).

3.12 Во повеќето европски земји водоснабдувањето во големите градови се 
обезбедува преку компании посветени на таа активност, додека обезбедувањето на 
локалните јавни добра, како што се одржувањето на парковите, уличното 
осветление и одводнувањето се водат одделно и нивните трошоци се покриваат од 
даноците. Донаторската поддршка за одредени претпријатија за комунални услуги 
од нив бараше да имаат одвоени трошочни центри за да овозможат подобар увид во 
финансиската состојба на различните активности. Во некои случаи, се основаа 
одделни претпријатија за водоводни услуги – на пример во Охрид и Струга кои се 
опслужувани од заеднично јавно водоводно претпријатие.

3.13 Обединувањето тарифни и нетарифни услуги во едно претпријатие може да 
биде разумно практично решение за малите општини. Некои активности, како што 
се прибирањето на цврстиот отпад и услугите на гробишта, би можеле да му бидат 
преотстапени на приватниот сектор. Ефикасноста бара најмалку разделување на 
сметководството за различните видови услуги, транспарентност на 
меѓусекторските субвенции и соодветно даночно финансирање за активностите од 
јавен интерес. Овие услови, исто така, би биле неопходни за да се привлече 
потенцијално учество на приватниот сектор во било која од услугите.

3.14 Слаба и контрадикторна регулаторна рамка. Новото или неодамна 
ревидираното законодавство кое се однесува на секторот на комунални услуги ги 
опфаќа: Законот за комунални дејности (1997, дополнет во јуни 2002 година), 
Законот за јавни претпријатија (последен пат дополнет во 2003 година), Закон за 
снабдување со вода за пиење и одведување на градските отпадни води (2004), 
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Закон за управување со отпадот (2004) и Законот за комунални такси43 (2004).
Законот за јавни претпријатија бара од комуналните претпријатија да работат 
комерцијално, но сепак, истиот закон дава широки овластувања на локалните 
власти во финансирањето и управувањето со претпријатијата, со тоа ослабувајќи ја 
нивната независност и комерцијална ориентација. Правото на градоначалникот да 
ја назначува управата на претпријатијата води кон значително политичко влијание 
на сметка на ефикасноста. Избраниот локален совет, исто така, има силно влијание 
на работата на јавните претпријатија. Тој ги назначува членовите на нивните 
одбори, ги усвојува финансиските и работните програми, ги разгледува буџетските 
извештаи и издава дозволи за вршење активности од јавен интерес. Способноста на 
локалните власти да ги пренасочат ресурсите или добивката од едно претпријатие 
за покривање на загубите на друго или за плаќање на обврските кон централната 
власт е исто така отстапување од пазарната ориентација на комуналните 
претпријатија. Тоа ја поткопува иницијативата на менаџерите и вработените да ја 
подобрат ефикасноста, кога знаат дека заштедите кои ги постигнуваат може да 
бидат пренасочени кон други непрофитабилни претпријатија.44    

3.15 Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ги смета 
надоместоците за јавните претпријатија како приходи на локалните власти. Иако 
законот бара од власта да им плаќа на јавните претпријатија за обврските кои им ги 
пропишува, тоа не се практикува целосно ни конзистентно. На пример, како што 
беше споменато, на независното претпријатие за водоснабдување во Скопје не му 
се плаќа за водата која ја испорачува на Паркови и зеленило. Од другите 
претпријатија се бара да вршат активности за кои не им се плаќа како на пример 
чистење на јавните површини, парковите и улиците без надоместок.

3.16 Превработеност и неурамнотежени профили на вработени. Превработеноста 
останува проблем на македонските комунални претпријатија. Во 2001 година се 
проценуваше дека уделот на трошоците за вработените е околу 60 проценти од 
вкупните трошоци на претпријатијата во споредба со 25 проценти во добро 
раководените јавни претпријатија во Западна Европа. Документот за проценка на 
проектот на Светска Банка кој беше одобрен тогаш (но беше укинат пред 
стапувањето во сила) покажа дека вработеноста во македонските јавни 
претпријатија е за 3 – 4 пати повисока од вработеноста во јавните претпријатија во 
Западна Европа во однос на бројот на приклучоци. Според директорите на јавните 
претпријатија со кои беа водени разговори за овој извештај, вработеноста не е 

                                                
43 Понекогаш се преведуваат како „надоместоци за јавни претпријатија“, овој закон и покрај 
збунувачкиот наслов не се однесува на тарифите за услугите на јавните претпријатија туку на 
таксите и надоместоците кои воведува општината за нешта како што се фирмите и користењето на 
тротоарите од комерцијалните објекти и рестораните.
44

Законот за јавни претпријатија му дозволува на основачот да го вложува вишокот приходи во 
претпријатието или во друго јавно претпријатие за покривање загуби или за покривање на обврски 
на буџетот. Законот за финансирање на локалната самоуправа ги дефинира надоместоците за 
комунални услуги и плаќањата за комуналните претпријатија како извори на локални приходи (без 
многу објаснување). Двете одредби се јасно против комерцијализираните активности и го 
обесхрабруваат учеството на приватниот сектор.
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значително променета од 1991 година. Наспроти тоа, уделот на административниот 
персонал е зголемен за сметка на кадарот за одржување поради кадровската 
политика водена од политички мотиви и поради притисоците од локалните и 
централните власти.

В. ГЛАВНИ ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА КОИ ИМААТ ВЛИЈАНИЕ НА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ  

3.17 Високи загуби на вода. Анкетите покажуваат дека исчезнатата вода 
(поради технички загуби во системот и поради административни грешки во 
фактурирањето) во Македонија изнесуваат до околу 40 – 50 проценти од 
произведената вода. Направени се трошоци за производство на оваа вода, 
вклучувајќи и високи трошоци за електрична енергија за пумпање и преработка на 
водата. За справување со овој проблем, во неколку општини, во тек се инвестиции 
финансирани од донатори и од владата. Овие загуби претставуваат трошоци на 
производството на вода кои мора да бидат покриени од потрошувачите кои 
плаќаат. Изгледа дека и Македонија се соочува со истите високи загуби како и 
другите балкански земји и земји од поранешниот Советски Сојуз, но ги надминува 
Летонија, Литванија и другите добро функционирачки европски јавни 
претпријатија кои имаат загуби до околу 20 проценти.

3.18 Ниска стапка на наплата. Експертите проценуваат дека стапката на 
наплата во земјата е околу 50 проценти од фактурираните комунални услуги. 
Постојаното окружување на неплаќање води кон намалена дисциплина на плаќање 
и ги оневозможува претпријатијата да создаваат внатрешни фондови за потребните 
инвестиции. Неплаќањето е скриена, ненасочена дотација за оние кои не плаќаат. 
Дозволувањето ова да продолжи не е фер кон потрошувачите кои плаќаат и води 
кон пропаѓање на средствата поради непоправање и неодржување. Законот јасно ги 
пропишува условите за прекин на услугите поради диво приклучување и 
неплаќање без разлика на статусот. Сепак, изгледа дека многу општини го 
толерираат неплаќањето или како политички гест или како имплицитна социјална 
дотација. Во Скопје, кампањата посветена на подобрување на наплатата ја зголеми 
стапката на 80 проценти. Кампањата вклучуваше напори за јавно информирање, 
подобрени услуги и зголемена наплата на лице место заедно со сериозни напори за 
исклучување на неплаќачите. Некои општини беа во можност да преземат 
конкретни акции за исклучување, додека други се соочија со многу тешкотии со 
постапката. Предметите може да се поднесат до судовите, но овие постапки се 
долги и скапи, резултирајќи со наплата на повеќе мали износи, предизвикувајќи 
високи трошоци за постапката.

3.19 Стагнирачки тарифи. Централната влада воведе замрзнување на тарифите 
од 1994 до март 2005 година. Само на неколку комунални претпријатија кои 
примаат помош од странски донатори им беше дозволено да ги зголемат тарифите 
за да ги задоволат условите за донаторска поддршка. Во исто време, инфлацијата и 
влезните трошоци, особено на енергијата, продолжија да растат, додека 
вработените останаа на исто ниво. Оваа состојба ги пренасочи ресурсите од 
потребното одржување на системите кон плаќањето на секојдневното работење, 
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водејќи кон понатамошно пропаѓање на системот и заостаток на капиталните 
поправки и инвестициите. Ниските тарифи, под нивото на трошоците се форма на 
општа ненасочена дотација за целокупното население и се многу скапи за 
економијата.

3.20 Просечната цена на водата во Македонија45 е десетта највисока (заедно со 
Романија) на листата на 27 земји од регионот на Европа и Централна Азија 
(Светска Банка 2006б). Сепак, листата опфаќа и девет земји каде цената е пониска 
од 0,10 американски долари за кубен метар. Македонија има најниски цени во 
споредба со новите земји членки на ЕУ и оние кои имаат аспирации за членство (на 
пример Естонија 1,22 УСД, Бугарија 0,59 УСД, Хрватска 0,71 УСД за кубен метар). 
Проценката на Светска Банка на тарифата која ги покрива трошоците во регионот 
на ЈИЕ, која би можела да се користи како груба рамка за Македонија е 1,00 УСД за 
кубен метар – наспроти постојните тарифи во најголем дел од јавните 
претпријатија во износ од 0,24 – 0,51 УСД за кубен метар. Генерално, директорите 
на јавните комунални претпријатија посочија дека тие би требало да ги удвојат 
постојните тарифи за да се чувствуваат финансиски „сигурни“. Подобрувањето на 
наплатата, исто така, значително би ја подобрило финансиската состојба на 
претпријатијата и во исто време би го ограничило ризикот од галопирачко 
зголемување на тарифите.

3.21 Нереално сметководствено прикажување на достасаните побарувања на 
јавните претпријатија. Иако Република Македонија ја охрабрува употребата на 
Меѓународните сметководствени стандарди и, во некои прописи (на пример во 
методологијата за определување на цените на услугите) се стреми  да користи 
напредни концепти како што е ревалоризацијата / замената на средствата, таа исто 
така селективно користи и стари сметководствени постапки. Ова се однесува на 
прикажувањето на достасаните побарувања, каде комуналните претпријатија не 
можат лесно да ги отпишат нивните ненаплатени побарувања во согласност со 
општо прифатените сметководствени принципи. Освен бараните долги постапки, 
беше кажано дека постојат казни за отпишување на побарувањата. Од комуналните 
претпријатија кои примаат странска поддршка се бара (на пример од ЕБОР) да ги 
искажуваат своите сметки во согласност со Меѓународните сметководствени 
стандарди и тие ги покажуваат ефектите на отписите. Јасно е дека 
сметководственото искажување на ненаплатеното побарување не го решава 
проблемот на лошата наплата и единствениот начин да се поправи оваа состојба е 
да се подобри наплатата преку спроведување на законите. Признавањето на 
ненаплатливите побарувања од компании во стечај е неопходно за да се разјасни 
финансиската состојба на претпријатијата од кои се очекува да работат на 
комерцијална основа.

                                                
45  Цените на водата моментално се 27,07 денари (0,56 УСД) по кубен метар за домаќинствата и 
39,89 денари (0.83 УСД) за кубен метар за деловните корисници кај петте комунални претпријатија 
кои имаат кредити од ЕБОР и 11,73 денари (0,24 УСД) и 24,25 (0.51 УСД) за кубен метар за другите 
претпријатија.
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3.22 Анкетата спроведена во јули 2004 година помеѓу 49 општински 
претпријатија од страна на Здружението на финансиски службеници46 (со 
поддршка од УСАИД) посветува значително внимание на анализирањето на 
ненаплатените побарувања на општинските претпријатија во поглед на изворите и 
староста. Најголемите должници се другите правни лица (54 проценти), од кои 
многу се веќе во стечај и кои биле во државна сопственост; физички лица (39 
проценти) од кои најголем дел се сметаат за „социјални случаи“ и буџетски 
организации (пет проценти). Побарувањата постари од една година изнесуваат 1,6 
милијарди денари од кои 44 проценти се постари од три години. Тужбите 
поднесени до судовите изнесуваат 646,4 милиони денари од кои околу 40 проценти 
се наплатени. Процентот на наплата од правни лица преку судски постапки изгледа 
висок и е 94 проценти, додека наплатата од физички лица изнесува само 17 
проценти. Иако побарувањата од претпријатија го претставуваат мнозинството, 
помал дел од нив се предмет на тужби до судовите во споредба со побарувањата од 
физички лица.

3.23 Долгови на самите комунални претпријатија. Долгорочните долгови на 
комуналните претпријатија се важни за општините како и за претпријатијата 
бидејќи тие претставуваат индиректна обврска на нивните сопственици. Товарот на 
долгот, исто така влијае на потенцијалната атрактивност на претпријатијата за 
потенцијални инвеститори од приватниот сектор. Истата анкета на 49 
претпријатија од 2004 година содржи податоци за нивните достасани долгови, но 
ги обединува и краткорочните и долгорочните обврски. Кредитите од 
комерцијалните банки и кредитите од меѓународни организации, или долгорочните 
долгови, претставуваат само околу 20 проценти од вкупниот долг. Тоа би можело 
да значи дека претпријатијата се потпираат на краткорочни долгови т.е. не им 
плаќаат на доверителите и на даночните власти за да можат да го финансираат 
своето работење. Продолжената состојба на слаба наплата и ниски тарифи би 
можела да води кон неплаќање на обврските. Долгорочните долови изгледа дека се 
концентрирани во само неколку од 49те општински претпријатија (освен четирите 
кои имаат позајмено средства од ЕБОР), што покажува многу мало користење на 
долгорочните кредити.

3.24 Вкупниот долг на претпријатијата од студијата изнесува 1,2 милијарди 
денари (или околу 0,5 милион долари по претпријатие) од кои 53 проценти е кон 
кредитори. Кредитите од комерцијални банки се околу шест проценти, а кредитите 
од ЕБОР за четирите претпријатија изнесуваат 15 проценти од вкупните кредити. 
Околу 14 проценти од долговите се кон вработените и 12 проценти се долгови за 
даноци (најголем дел од нив се за ДДВ) – категории кои вообичаено се сметаат за 
краткорочни долгови. Околу 67 проценти од овој краткорочен долг се расчистува 
во текот на истата година.

                                                
46

„Студија за состојбата во јавните комунални претпријатија (ЈКП),“ 2004. Студијата ги анализира 
податоците од 2003 и изворот се финансксите извештаи.
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3.25 Повеќе анализи би можеле да бидат спроведени за стапките на долгот и за 
општото управување со долговите и со работењето (на пример број на вработени 
по големина на општина). Сепак, податоците не се целосно транспарентни бидејќи 
краткорочниот и долгорочниот долг не се издвоени и не е јасно дали се вклучени и 
каматите и како. Поради обединувањето на услугите би можеле да се направат и 
потврдат некои претпоставки. Иако е тешко да се извлечат општи заклучоци, 
забележливо е дека осум оф дваесетте претпријатија за која може да се направи 
брза компаративна анализа во 2003 година имале краткорочни и долгорочни 
обврски кои ги надминуваат нивните наплатени приходи во 2004 година. Помал 
број имаат долг кој е поголем и од нивните фактурирани приходи. Понатамошна 
длабинска и поединечна анализа би била потребна за да се определи нивото на 
долгот на општинските претпријатија.

3.26 Даночно оптоварување. Претпријатијата за комунални услуги се жалат на 
политиката за наплата на ДДВ на фактурирана реализација, од која половина не е 
наплатена. Плаќањето даноци на фактурирана реализација е стандардна постапка. 
Сепак, комуналните претпријатија во Република Македонија не можат лесно да ги 
отпишат старите ненаплатени побарувања и, како што ни беше кажано, мора да 
платат 15 проценти данок на добивка на износите кои би требало да бидат 
отпишани, освен во посебни случаи. Оваа практика треба да ги мотивира 
комуналните претпријатија да ги зголемат напорите за зголемување на наплатата. 
Оваа тактика изгледа дека не функционира, а лошата наплата останува проблем во 
целата земја и ненаплатените побарувања продолжуваат да растат, додека 
финансиската состојба на претпријатијата и понатаму се влошува.

3.27 Застој на потребата за капитални поправки и инвестиции. Како што 
беше погоре кажано, недостатокот на финансиска дисциплина ги намали 
расположливите средства за одржување и инвестиции за замена и поправка на 
опремата и системите. Анкетата од 2003 година утврди дека просечната старост на 
комуналните возила и на возилата за собирање на цврстиот отпад е околу 18 
години, за разлика од животниот век на возилата во другите земји од 10 до 15 
години. Старата опрема има повисоки трошоци за одржување и ќе треба да се 
замени во блиска иднина. Како показател на степенот на потребите за инвестиции, 
Министерството за транспорт и врски известува дека добива барања од општините 
за средства од неговата програма за капитални трансфери во износ од 2,5 
милијарди денари и дека може да задоволи само 5 до 10 проценти од овие барања 
кои обично се однесуваат на рутински капитални поправки и помали проширувања 
на системите. Република Македонија има потреба од големи инвестиции за 
пречистителни станици за отпадни води и за правилни и еколошки места за 
депонирање на цврстиот отпад (бидејќи постојат само две санитарни депонии, во 
Скопје и во Битола). Ова се големи инвестиции кои беа приоритет за соработка со 
Европската Унија и за кои Република Македонија може да добие значителни 
донации, ако се обезбедат одредени локални средства. За да се подготват 
претпријатијата и општините за овие предизвици, МТВ треба да промовира 
подобар финансиски менаџмент и избор на инвестиции со тоа што неговите 
дотации ќе ги базира на перформансите.
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3.28 Непостоење спремност за јавно – приватно партнерство. Многу 
набљудувачи и во централните и во локалните власти ја признаваат вредноста на 
преформулирањето на институционалните аранжмани за комуналните услуги, а 
особено разгледувањето на учеството на приватниот сектор за донесување на 
потребните промени. Во моментов комуналните претпријатија немаат тековни 
партнерства со приватниот сектор, освен неколку случаи на мали сервисни 
договори. Јавното – приватно партнерство неодамна беше предмет на дијалог со 
КФВ и со Банката, но не се продолжи со тоа.47 Двајца од градоначалниците со кои 
мисијата се сретна во мај 2006 година кажаа дека би разгледале одредено 
вклучување на приватниот сектор, но забележаа дека најверојатно ќе наидат на 
отпор во нивните совети.

3.29 Во секој случај треба многу да се направи за да се демонстрира волјата на 
владата да дозволи работење на комерцијална основа пред очекуваните приватни 
учесници да изразат интерес за вршење вакви услуги. За да се привлече 
конструктивно и одржливо учество на приватниот сектор, со домашни или со 
странски оператори, ќе треба да се надминат повеќе пречки. Централните и 
локалните власти би морале да ја зајакнат секторската рамка и да обезбедат 
поволно опкружување  преку: (а) елиминирање на правните пречки за приватното 
вклучување во управувањето со водоснабдувањето преку создавање правни барања 
за транспарентно и конкурентно тендерирање за договорите; (б) избегнување 
политичко влијание во утврдувањето на тарифната политика за да се обезбеди 
транспарентен и предвидлив процес со соодветен регулаторен надзор; (в) 
справување со „социјалниот“ аспект на водоводните услуги во тарифната политика 
преку одделно финансиран, насочен систем на субвенции; (г) одделување на 
комерцијалните активности (базирани на тарифни приходи) од чистите функции за 
јавно добро, барем сметководствено – а онаму каде што тоа го дозволува 
големината на пазарот одделување како посебни правни лица; и (д) преземање 
јасна политичка обврска кон потенцијалните приватни партнери и кон целокупната 
јавност.

3.30 Анексот на ова поглавје кратко ги разгледува некои од прашањата за избор 
на можности за реформа на јавниот сектор и за вклучување на приватниот сектор и 
дава примери на алтернативни пристапи во неколку земји на Источна и Централна 
Европа.

Г. ЗАКЛУЧОК

3.31 Претпријатијата за комунални услуги до сега обезбедуваат релативно добро 
ниво на услуги за населението, барем од она што може да се види, на пример од 

                                                
47 Заем од Светска Банка за Проектот за подобрување на водоводните претпријатија во Македонија 
беше потпишан во 2001 година со цел да ги поддржи реформите и инвестициите во скопското јавно 
претпријатие за водоводи канализација, вклучувајќи и изготвување договор за изнајмување на 
приватниот сектор. Заемот беше откажан во 2003 година без да се повлечат никакви средства кога 
Советот на Град Скопје одлучи да не продолжи со проектот.



50

деловните анкети. Сепак, гореспоменатите институционални и финансиски 
прашања, ако не се решат, би можеле да доведат до: (1) зголемени трошоци за 
обезбедување на комуналните услуги (особено повисоки трошоци за производство 
и дистрибуција на водата); (2) притисок за високо зголемување на тарифите и 
поголемо оптоварување на потрошувачите кои плаќаат, како резултат на 
неплаќањето; (3) влошување на услугите и зголемување на потребите за капитални 
поправки и инвестиции поради занемареното одржување во минатото. Оваа 
состојба би можела да доведе до спирала на зголемени трошоци / тарифи, 
влошување на квалитетот на услугите и понатамошно влошување на платежната 
дисциплина.

3.32 Поврзаноста помеѓу економскиот раст и развојот на инфраструктурата е 
демонстриран преку повеќе истражувања спроведени во последните години кои се 
дадени во изданијата на Светска Банка (2004б, 2006б). Искуствата од многу земји 
покажаа паралелна врска во однесувањето на реформата на инфраструктурата и на 
економскиот раст. Во земјите каде реформите на инфраструктурата заостануваа и 
услугите се несоодветни економскиот развој, исто така, е забавен. Во економиите 
кои брзо се опоравуваат, обновувањето и подобрувањето на услугите станува 
пооправдано, и економски и политички. Република Македонија треба сериозно да 
ги сфати основните проблеми во управувањето со нејзините комунални услуги што 
може сериозно да го ограничи напредокот на благосостојбата на бизнисите и 
домаќинствата како и да предизвика одлив на локалните јавни финансии. Во поглед 
на институционалните практики (комерцијализација и политичка автономија) и во 
клучните показатели за работењето, овој сектор моментално се рангира зад оние на 
неодамна примените земји членки на ЕУ, а особено за оние на ЕУ – 15. Без 
понатамошни реформи, прашањата на комуналните услуги би можеле да ја 
уназадат Република Македонија во нејзините напори да ги исполни стандардите на 
ЕУ за квалитет на услугите и на животната средина.
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4. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЗЕМЈИШТЕТО

А. ВОВЕД

4.1 Урбанистичкото планирање и управувањето со земјиштето имаат силно 
влијание на трошоците и на достапноста на земјиштето за деловни потреби и за 
домување, како и на квалитетот на животот во урбаните подрачја. Конкурентските 
пазари на недвижности се клучни за локалниот социо - економски развој и за 
урбаната продуктивност. Кога е добро спроведено, урбанистичкото планирање му 
овозможува на пазарот на недвижности да ги процени инвестиционите ризици и ја 
намалува несигурноста преку поставување транспарентни правила и рамноправни 
услови за игра и и овозможува на владата да го заштити јавниот интерес без да ги 
обесхрабри инвестициите на приватниот сектор. Ефективното управување со 
земјиштето од страна на локалните власти е средство за спроведување добро 
урбанистичко планирање преку ефикасна алокација на градежното земјиште што, 
исто така дава предност на позитивната надворешност и на јавните добра (на 
пример на зелените површини) и ја ограничува негативната (како што е 
преголемата густина). Урбанистичкото планирање и управувањето со земјиштето 
бараат централната власт а обезбеди законска рамка и да пренесе надлежности на 
локалните власти, а во исто време обезбедувајќи нивен доволен капацитет за 
спроведување.

4.2 Недостатокот на универзални меѓународни модели и стандарди на ЕУ за 
оваа област, заедно со силното наследство на непазарното централно планирање 
всадено во професионалните кадри го направи урбанистичкото планирање и 
управувањето со земјиштето една од најслабите алки во процесот на транзиција 
воопшто, а особено и во процесот на децентрализација. Овие проблеми не се 
специфичност само на Република Македонија, туку ги погодуваат и другите земји 
во транзиција што предизвикува развојот на нивните пазари на земјиште 
значително да заостанува зад подинамичниот развој на пазарите на капитал и труд. 
Во некои случаи, рамката и регулативата за урбанистичкото планирање скоро и да 
не постоеја или не беа ефективни (како во Албанија), додека во многу други земји, 
урбанистичкото планирање и регулативите беа многу рестриктивни, датирајќи 
уште од времето на советскиот економски модел на „зонирање“ и „рачно 
управување“ на она што може да се направи со градежното земјиште и од кого. 
Предизвикот на реформирањето на урбанистичкото планирање и на локалните 
системи за управување со земјиштето останува едно од најтешките преостанати 
прашања во транзиционата агенда на регионот на ЕЈА. Итноста на овој предизвик 
се зголемува заедно со растечкиот притисок за урбанистички развој наметнат од 
преминот од економско заздравување кон силна експанзија и раст.

4.3 Проблемите со урбанистичкото планирање и управувањето со земјиштето во 
Република Македонија произлегуваат од недостаточната законска и регулаторна 
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рамка на национално ниво, како и од високо диференцираниот капацитет за 
спроведување на локално ниво. Основната противречност е помеѓу 34те општини 
кои биле регионални центри пред фазата на децентрализација во 2005 година и 
50те нови / мали / рурални општини создадени со овој процес. Додека првите 
можат да ги водат децентрализираните функции поврзани со урбанистичкото 
планирање и управувањето со земјиштето, втората група е многу поранлива во овој 
поглед и има потреба од значителна помош и поддршка.

Б. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАН РАЗВОЈ

4.4 Пристап кон урбанистичкото планирање. Урбанистичкото планирање 
треба да почне се јасна и артикулирана визија за амбициите на урбаниот развој на 
земјата и на одделните локалитети. Исто така постои потреба за поширока јавна 
дебата за националните, регионалните и локалните урбанистички цели и задачи 
пред планирањето и примената на инструментите за спроведување. За несреќа, 
националните дебати за целите на урбаниот развој во Република Македонија и во 
многу од нејзините соседи често се ограничуваат само на реституцијата, 
приватизацијата, катастарското евидентирање и регулирањето, додека локалните 
дебати се ограничуваат на ex post критики на постојни планови изготвени како 
канцелариска работа на експертите. Тие се изготвуваат од урбанистички планери 
образувани и обучени во стариот систем, под доминација на архитекти кои 
продолжуваат на урбанистичкото планирање да гледаат главно како просторен 
проект и кои урбаниот развој го гледаат најмногу како физичка изградба на згради, 
објекти и инфраструктура. Инструментите за спроведување се обично предмет на 
поголема дебата отколку целите на политиката (внатрешно заштитени од 
планерите) без големи дискусии со другите заинтересирани фактори.

4.5 Постојат две спротивставени тенденции во Република Македонија, како и во 
многу други земји во транзиција. Првата е пристапот на „премногу регулирано“ 
урбанистичко планирање, кој произведува за пазарот ограничувачка регулаторна 
рамка што ја ограничува понудата преку пораст на инвестиционата несигурност и 
на трансакционите трошоци и како резултат на тоа предизвикува повисоки цени и 
кирии кои се поттикнати од растечката побарувачка од растечката економија. Нето 
резултатот е недоволен урбан развој, недостаток на широка достапност на 
домовите и скапо обезбедување на јавни површини и придобивки кои економијата 
може тешко да си ги дозволи. Од друга страна, може да се најде пристапот на 
„премалку регулирано“ урбанистичко планирање каде не постојат регулативи или 
тие се неефективни, така што јавниот интерес е подреден на приватниот. Ова второ 
сценарио резултира со спонтан хаотичен развој на кој му недостасува јавен простор 
и придобивки, но кој може да обезбеди широка достапност на домувањето за 
групите со ниски приходи преку создавање и толерирање на неформалните 
населби. Балансирањето помеѓу овие два многу незадоволителни пристапи се 
покажува како еден од најтешките предизвици на земјите во транзиција од ЕЈА. 
Република Македонија се соочува со се поголема потреба за преземање широка 
јавна дебата за намалување на преголемата регулација, како што се доживува од 
многу градители и воведување поефективна хармонија во користењето на 
земјиштето што се бара од многу планери.
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4.6 Додека улогата на централната власт е да обезбеди рамка и национални цели 
за урбанистичкото планирање, локалните власти го водат процесот преку кој се 
разгледува, усвојува и спроведува најголем дел од целите на урбанистичкиот 
развој. Идеално, тоа би требало да биде преточено во регулаторни планови за 
употреба на земјата кои определуваат јасни критериуми за употреба на земјиштето, 
вклучувајќи и зони за ограничен развој и задржува право на службеност за 
патиштата и инфраструктурата, а кои не се премногу детални како што беше случај 
во советскиот систем. Во пазарното стопанство ваквите локални планови и 
регулативи треба да го опфатат следното: 

(i) листа на цели на општинските урбанистички планови; 
(ii) демографска структура и проекции; 
(iii) карта на постојните изградени површини; 
(iv) карта на густина на населението по под - области; 
(v) мапа на зони со специфични регулативи; 
(vi) дефиниции на регулативите за употреба на земјиштето (ограничена 

употреба, минимална големина на плацовите, улици, максимална 
височина на градбата / катови, однос на катовите и површината, 
покриеност на парцелите итн.); 

(vii) карта на очекувани цени на куќите во секоја зона, врз основа на 
развојните стандарди поставени во планот;

(viii) карта со постојни / планирани права на поминување за јавните 
инвестиции; 

(ix) мапа на вредност на земјиштето, вклучувајќи и трендови и кластери на 
продажба и градежни дозволи; и

(x) карта на модел на сопственоста на земјиштето. 

4.7 Оваа „патна карта“ за урбанистичкото планирање во Македонија е во 
спротивност со постојната состојба на стари, некомплетни и непостоечки 
урбанистички планови, високо рестриктивна регулатива за употреба на земјиштето 
и долготрајни процедури и компоненти кои недостасуваат за артикулација на 
целите, демографијата, густината на населението, регулативите за зоните и цените 
на земјиштето и куќите.

4.8 Урбанистичкото планирање во Република Македонија денес. 
Македонските општини имаа одговорност за изготвување на нивните урбанистички 
планови пред децентрализацијата од јули 2005 година, а сега тие се задолжени и за 
нивното спроведување (најмногу преку инструментите на дозволите и 
одобренијата). Постојниот режим на урбанистичко планирање во земјата бара од 
општините да изготват 10 – годишни Генерални урбанистички планови (ГУП) и, 
барем во главните и второстепените урбанистички подрачја, 5 – годишни Детални 
урбанистички планови (ДУП). ГУП - овите треба да бидат во согласност со 20 –
годишниот Национален просторен план и со другите регионални / просторна 
планови, ако ги има. Иако поголемите општини имаат ГУП – ови (некои последен 
пат обновени во средината на деведесеттите години), другите општини ги немаат. 
Постојните ДУП – ови опфаќаат околу 45 проценти од урбаните површини, каде 
постарите општини имаат опфатност од 70 проценти. Градежните дозволи 
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продолжуваат да се издаваат врз основа на старите ДУП – ови или во случај на 
нивно отсуство се издаваат врз основа на зоните кои се подложни на корупција и 
често ја игнорираат негативната средина која ја создаваат ваквите проекти.

4.9 Процесот на урбанистичко планирање во Македонија е премногу 
бирократски, долготраен и скап, додека добиените планови  се реактивни и често се 
водени од инвеститори и градители кои учествуваат во финансирањето на 
деталните планови. Општините сеуште немаат визија за третирањето на 
урбанистичкото планирање како средство на стратешкиот развој. Како резултат на 
тоа многу ГУП – ови и ДУП – ови несоодветно го поддржуваат постигнувањето на 
поширока достапност на домувањето и употреба на земјиштето кое не е за 
домување под влијание на пазарните сили. Градителите мора да преговараат за 
планските параметри на индивидуална основа што создава несигурност околу 
поставеноста на улиците, односот на катовите и површината, пристапните патишта, 
височината на градбите, минималните големини на плацовите и така натаму – т.е. 
фактори кои имаат влијание на трошоците и на профитабилноста на инвестицијата 
и како резултат на тоа на конечните цени за корисниците на просторот. 
Дополнителна несигурност и ризици се создаваат преку нејасното расчистување и 
можностите за експропријација. На пример, Општина Струмица не може да го 
заврши процесот на експропријација (за инфраструктура) бидејќи од неа се бара да 
ги обесштети приватните сопственици, а нема слободно земјиште да им понуди во 
замена, бидејќи земјиштето е во сопственост на државата. Дискреционите 
овластувања за овие параметри дадени на општинските службеници го покренува 
ризикот од корупција.

4.10 Трошоци и ограничувања на капацитетот. Квалитетот на планските 
производи (ГУП – ови, ДУП – ови) испорачани од лиценцираните урбанистички 
планери е тешко да се утврди без преземање повеќе студии. Урбанистичките 
планови треба да бидат изготвени на таков начин што ќе ги признаваат трошоците, 
влијанието на достапноста на домувањето и ќе воспостават приоритетни правила 
врз основа на економски пресметки, а не само физички проект кој продолжува да 
биде доминантен пристап. Субјективните докази покажуваат дека многу малку 
внимание се посветува на она што се случува на пазарот за недвижности и на тоа 
како стандардите за детално планирање се преплетуваат со трошоците за урбан 
развој и достапноста на недвижностите на пазарот. Најголем дел од посакуваните 
компоненти на урбанистичките планови (види погоре) или недостасуваат или не се 
соодветно изготвени што делумно е поради недостатокот на формални регулаторни 
барања, а делумно поради несоодветното искуство на лиценцираните урбанистички 
планери. Просечната возраст на повеќето урбанистички планери и 
преовладувањето на архитектите во нивните редови бара длабинска оценка и 
ремонт на образованието, обуката и практиката на оваа професија. Македонските 
урбанистички планери изгледа дека се тесно поврзана професионална заедница во 
која тешко може да се продре за да се воведе потребната „промена на 
парадигмата“. Неодамна тие успеаја да влијаат на регулативата за лиценцирање за 
да ја задржат олигополистичката природа на пазарот на нивните услуги и создадоа 
професионална комора која самата се регулира.
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4.11 Значителни финансиски и човечки ресурси им се потребни на локалните 
власти да ги изготват задолжителните ГУП – ови и незадолжителните ДУП –ови 
како одговор на пазарната реалност. 34те стари општини вработија кадри од 
државните подрачни единици кои се затвараа, додека новите општини не беа толку 
способни да обезбедат човечки ресурси. Кадрите во нивните одделенија за 
урбанистичко планирање се составени од специјалисти за градежни дозволи и за 
инспекција кои се обучени за процедурални прашања и за прашања на управување 
со процесот. Многу помали општини се финансиски ранливи и немаат доволни 
ресурси за да најмат фирми со лиценцирани планери  за да ја извршат високо 
техничката планска работа.

4.12 Централната власт е свесна за овие ограничувања и го надгледува овој 
процес преку посебна „работна група за децентрализација“ која исто така, се 
потпира на странски донатори за одговарање на потребите за градење капацитет во 
оваа област. Главните напори за дијагностика и градење капацитет се обезбедени 
од Европската агенција за реконструкција (ЕАР) и нејзината главна програма 
ТРАИН која се фокусира на градењето капацитет за урбанистичко планирање и 
обезбедување ИТ / ГИС алатки за општините. Програмата ТРАИН сепак, не 
обезбеди пилот демонстрација која емпириски ќе тестира дали неискусните 
општини ќе можат да го искористат капацитетот и опремата кои им се обезбедени.

4.13 Еден начин за намалување на високите трошоци на „олигополски 
нарачаните“ плански услуги (види подолу), како што е предложено од ЕУ ТРАИН 
проектот, е општински единици за урбанистичко планирање (ЕУП) да ја 
изготвуваат планската документација и придружните податоци / информации кои 
лиценцираните планери ќе ги користат за изготвување на ГУП – овите и ДУП –
овите. Сеуште треба да се тестира дали ЕУП во малите општини ќе бидат способни 
да ја извршат претходната работа, но ТРАИН проектот им помага да развијат 
централизирана база на податоци за урбанистичко планирање.

4.14 Владата, исто така треба да разгледа други можни начини за намалување на 
трошоците на „олигополистичките“ услуги за урбанистичко планирање преку 
обезбедување раст и зреење на овој пазар на услуги. Различни бројки се нацедени 
за бројот на активни лиценцирани планери (80 – 110) и за бројот на лиценцирани 
фирми (5 – 16), како и за цените кои ги наплаќаат (500 – 1000 евра за хектар). 
Сепак, земајќи во предвид дека толку многу ГУП – ови и ДУП – ови ќе треба да се 
ажурираат што е можни побрза, нема многу дилеми за недоволната понуда на овие 
услуги. Од друга страна пак, ако општините изготват понапредни материјали, 
работата на овие фирми ќе се намали така што постојниот кадар на планери ќе биде 
способен да произведе повеќе планови. Исто така, зголемувањето на бројот на нови 
лиценцирани планери треба активно да се охрабрува и да не се контролира од 
нивните комори. Ефективната регулација на оваа професија треба да се разгледа и 
да се создаде дополнителна мотивација за поголем интерес за оваа работа. Исто 
толку важна е и потребата за зголемување на нивниот квалитет, особено во областа 
на анализата на пазарот и способноста за проценување на трошоците за развој и 
влијанието на достапноста на домовите на предметните стандарди за урбанистичко 
планирање.
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4.15 Без разлика на напорите за зголемување на понудата на планови и планери, 
владата го разгледува процесот за одобрување на ГУП – овите и ДУП – овите кој 
треба да се преработи и поедностави преку укинување на непотребните 
бирократски барања (и како резултат на тоа намалување на обемот на работата на 
планерите) и скратување на времето на обрт – што овозможува повеќе време за 
јавна расправа и градење консензус. Нацрт плановите сега треба да бидат 
поднесени до повеќе министерства во повеќе фази од нивното изготвување и 
донесување што непотребно г одложува процесот. Дозволите за пренамена на 
земјоделско во градежно земјиште мора да се добијат во Министерството за 
земјоделство, што е многу тешко и долготрајно, понатаму ограничувајќи ја 
понудата и зголемувајќи ја цената на градежното земјиште. Во исто време, 
процесот на планирање не го користи раното вклучување на заинтересираните 
фактори кога идеите и дебатите би можеле да го водат планирањето и да предложат 
важни алтернативи. Учеството на јавноста повеќе е ex post (на пример дозволени се 
само писмени забелешки) – за разлика од практиката во другите земји во 
транзиција.

4.16 Сеопфатниот опис на прашањата на урбанистичкото планирање и на 
потребните реформи во Република Македонија (ЕАР 2004) заклучува дека 
најновата верзија на Законот за урбанистичко планирање (усвоен неодамна) сеуште 
целосно не ги решава практиките за спроведување и не е во доволна хармонија со 
голем дел од практиката која е пропишана со законите во земјите на ЕУ. 
Неопходните реформи на урбанистичкото планирање ќе бараат понатамошно 
поедноставување на зоните за употреба на земјиштето, артикулација на урбаните 
цели, вклучување на пазарните компоненти во урбанистичките планови, 
интеграција на просторните и социо – економските плански процеси и 
обезбедување на ефективни инструменти за спроведување базирани на научените 
лекции во транзиционите и пазарните економии на слично ниво на развиеност. 
Постои потреба за определени институционални реформи во професијата за 
урбанистичко планирање така што препорачаните законодавни / регулаторни 
промени може да се прифатат, усвојат и спроведат на централно и локално ниво од 
„конвертирани / ремонтирани“ планери. Искуството на понапредните земји во 
транзиција не е многу охрабрувачко во овој поглед и сугерира многу строга 
реформа со силно водство на централната влада која ќе мора да биде преземена за 
да се обезбеди ефективно и трајно спроведување на овие институционални 
реформи.

В. УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

4.17 Елементи и фази на реформската агенда. Постојат повеќе начини за 
категоризирање на активностите на локалните власти со кои се спроведува 
урбанистичкото планирање преку управувањето со земјиштето. Општата цел на 
сите овие активности е „урбаната достапност и можност за живеење“, со цел да го 
овозможи и стимулира приватниот пазар на достапен простор (станбен и деловен), 
во исто време осигурувајќи ред во просторот и пристап до јавниот простор и 
јавните добра. Пазарот на недвижности, како и секој друг пазар, одговара на 
можностите за постигнување доволно ниво на добивка со давање мотивација за 
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повеќе приватни инвестиции. Профитните стапки се подобруваат со зголемувањето 
на цените и / или намалувањето на трошоците, но бидејќи растечките цени не се од 
интерес за политиките за урбан развој (повисоките цени ја намалуваат достапноста 
на домовите), начинот да се одржат профитните стапки доволно атрактивни е да се 
намалат трошоците и да се стимулира конкуренцијата. Во Македонија постојат 
повеќе активности на јавниот сектор кои може да помогнат да се намалат 
инвестиционите ризици и трошоците и на тој начин профитните стапки да се 
одржат доволно атрактивни, додека во исто време, се обезбедува хармонија на 
просторот, се ограничуваат негативните последици од несоодветната употреба на 
земјиштето и се обезбедува јавен простор и јавни добра.

4.18 Активностите за управување со земјиштето за спроведување на целите за 
урбанистичко планирање и развој се поделени во овој извештај во следните 
активности, иако оваа поделба не е строго формална:

a) запишување на правата на земјиштето, катастар и издавање документ за 
сопственост48; 

b) пазарни информации и следење;
c) уредување на земјиштето преку инвестиции во инфраструктурата;
d) зголемување на понудата на земјиште на пазарот;
e) издавање градежни дозволи и градежна инспекција; и
f) оданочување на имотот.

4.19 Децентрализацијата на овие функции на управување со градежното 
земјиште во Република Македонија е далеку од завршена и не треба да се 
спроведува одеднаш. Некои прашања бараат приоритет бидејќи ги допираат и 
другите активности на управување со земјиштето. Трите „апсолутни“ приоритети 
вклучуваат, прво, завршување на уписот на правата на земјиштето и катастарот, 
така што чистите права на сопственост се спремни за пренесување преку пазарот, 
преку приватизација и реституција. Второ, пазарни информации – подеднакво е 
важно и често се заборава дека одлучувачите (јавни и приватни) треба да бидат 
информирани за потенцијалните пазарни цени, кирии и трошоци како и за 
дозволената употреба на земјиштето, така што ќе можат да донесат ефикасни 
одлуки во врска со градежното земјиште. Трето, земјиштето кое има чисти права 
на сопственост и пазарен потенцијал треба да биде опслужено со техничка 
инфраструктура, која бара јавна интервенција и инвестиции. Со остварување на
овие три предуслови за управување со земјиштето се обезбедуваат неопходните, но 
не доволни услови за забрзување и олеснување на урбаниот развој трансакции со 
земјиштето во јавниот и приватниот сектор.

4.20 Сите области на политиките кои се овде наведени треба да бидат опфатени 
со реформската агенда на Владата. Понатамошното определување на динамика и 
давање приоритети во рамките на секоја категорија ќе се постигне со фокусирана 
дискусија за техничките и финансиските можности кои се водени од императивите 
и ограничувањата на политичката економија. Од првите три приоритети, 

                                                
48 Овие задачи понекогаш се спомнуваат како „администрација на земјиштето“.
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значителна реформска работа е завршена на запишувањето / катастарот, додека 
следењето на пазарот и инвестициите во техничката инфраструктура изгледа дека 
заостануваат и бараат поголемо внимание од страна на политичарите. Следењето 
на пазарот бара организациони и технички мерки за да се договори и 
институционализира, додека инфраструктурата зависи од механизмите за 
финансирање поддржани од посилните општини и / или други институции. Во 
поглед на останатите три активности, во тек се реформите на издавањето 
градежни дозволи и градежната инспекција, област која во моментов создава 
тесно грло во понудата на земјиште и поради тоа само по себе е итно. 
Оданочувањето на имотот создава не само неопходни приходи за поддршка на 
финансирањето на долговите за инвестициите за техничка инфраструктура, туку и 
ги стимулира сопствениците на земјиштето брзо да ги развиваат своите имоти за 
нивната најдобра употреба во согласност со зоните на употреба на земјиштето. 
Директното вклучување на општините во поголемата понуда на земјиште е 
област каде се спроведуваат малку иновации и реформи.

4.21 Запишување на правата и катастар на земјиштето. Важноста на 
запишувањето на правата и катастарот на земјиштето беше постојано нагласувано 
во техничката помош за сите земји во транзиција. Прашањата обично се однесуваа 
на геодетската идентификација, опис и мерење (физички катастар), утврдување на 
правата на сопственост на физичките објекти (правен катастар) и евиденција на 
обврските за данок (фискален катастар). Овој извештај може многу малку да додаде 
за овие теми бидејќи Банката е длабоко вклучена во реформите на катастарот во 
Македонија преку тековен проект кој има широк опсег вклучувајќи и прашања за 
земјишната политика и администрација. Еден аспект кој не е опфатен со овој 
проект, како што беше на друго место споменато е дека базата на податоци за 
следење на трансакциите не е опфатена, а е многу важна како информациона 
инфраструктура потребна за учесниците на пазарот (види подолу). Исто така би 
требало да се забележи дека останува проблемот на диво изградените згради и 
субстандардните / неформални населби кои се надвор од катастарот на 
недвижности бидејќи сеуште нема правна рамка за нивно регулирање.49   

4.22 Информации и следење на пазарот. Процесот на урбанистичко планирање 
во Република Македонија, како и во другите земји во транзиција треба да стане 
почувствително на влијанието на цената – кириите – трошоците врз неговите 
стандарди за планирање така што урбанистичките планови би ги опфатиле
импликациите на достапноста за домаќинствата и фирмите. Во Полска, на пример, 
новите детални планови опфаќаат точна пресметка на зголемувањето или 
намалувањето на вредноста кои се резултат на промената на зоните, така што 
локалните власти се свесни за финансиските последици на надоместокот за загуба 
на вредноста (кој може да го бараат сопствениците) како и за дополнителните 

                                                
49 Неопходно е да се направи разлика помеѓу супстандардните населби (види Поглавје 1) кои се 
заедници со нецелосни услуги и веројатно без документи за сопственост, често лоцирани на јавно 
земјиште, наспроти дивите градби кои може да опфатат згради без или со прекршување на 
дозволата, како во случајот на незаконски доградби на приватни и легални објекти или на приватно 
земјиште.
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приходи од оданочувањето на од небо паднатите зголемувања на вредноста (кои ќе 
ги платат сопствениците на земјиштето по продажбата). Обезбедувањето сигурно 
следење на пазарот би требало да се сфати како одговорност на јавниот сектор за 
„информациона инфраструктура“ се додека приватниот сектор не смета дека е 
финансиски оправдано да учествува. Одлуките на сите заинтересирани страни –
јавни и приватни – ќе се соочат со помалку несигурности и поради тоа со помал 
ризик кога транспарентните и сигурни пазарни информации им се достапни со 
незначителен трошок.

4.23 Формалното следење на пазарите на недвижности не се применува доволно 
во Република Македонија и заинтересираните обично се потпираат на „неформални 
информации“ за вредноста, развојот, финансирањето и урбанистичкото планирање. 
Само одделенијата за данок на имот се блиску до прибирање посистематични 
пазарни податоци од трансакциите на пазарот преку единиците за данок на промет, 
додека урбанистичките планери продолжуваат да бидат помалку свесни за 
потребата и употребата на таквите податоци. Одделенијата за данок на промет ги 
држат податоците за себе и не се спремни да ги поделат дури ни со проценителите 
чиј квалитет на работа главно зависи од пристапот до соодветна евиденција на 
пазарот. Она што е потребно е база на податоци на пазарните трансакции која е 
достапна (можеби и со надоместок) на сите заинтересирани. Најдобро место за 
поставување на таквата база на податоци е во општините и во нивните одделенија 
за данок на промет. Изненадувачки, катастарот и државните оператори на 
запишувањето на земјиштето не покажуваат голем интерес за оваа функција иако 
нивните колеги во другите земји во транзиција побрзаа да ја искористат оваа 
можност за приходи. Конкретни насоки и методологија треба да се развијат на 
државно ниво за следење на пазарот и за начин за интегрирање на овие 
информации во национална база на податоци.

4.24 Очигледниот недостаток на интерес за следење на пазарот од страна на 
македонските општини, како и во многу други земји во транзиција, потекнува 
делумно од наивното верување дека приватниот сектор ќе произведе јавно добро, 
делумно од постојаното непочитување на пазарните информации од 
урбанистичките планери „од стар ков“, а делумно и од универзалниот став на 
повеќето локални власти дека јавните средства скоро ќе бидат приватизирани 
преку јавни наддавања за кои не е потребно познавање на пазарот бидејќи 
почетните цени на наддавањата се утврдени со владини прописи. Планерите, сепак, 
би требало да ја знаат „вредносната структура“ на урбаниот простор и оваа 
информација да ја применуваат во нивното определување на зоните. Другите јавни 
функции, исто така, можат да бидат информирани преку следење на пазарот: (а) 
управувањето со јавен имот; (б) стратегија за приватизација на недвижниот имот; 
(в)инвестиции во инфраструктурата за зголемување на вредноста на земјиштето; (г) 
пазарна ориентација за стабилизирање на цените и кириите на недвижностите; (д) 
унапредување на инвестициите во недвижности преку обезбедување сигурни 
пазарни информации, кои го намалуваат прагот на ризикот. Оваа повеќе -
функционалност на следењето на пазарот е важно да се потенцира бидејќи 
трошоците за оваа евтина активност би можеле да бидат поделени помеѓу повеќе 
одделенија на различни нивоа на власта.
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4.25 Пазарните информации се чувствителни и вредни информации. Искуството 
на другите земји во транзиција покажува дека разни интересни групи ќе се обидат 
да го ограничат пристапот до овие информации што уште еднаш ја потенцира 
потребата јавниот сектор да ги обезбеди како јавно добро. Иако трансакциите на 
пазарот на недвижности во Македонија се недоволно пријавени и нетранспарентни, 
добро направена анализа на пазарот би требало да може да ја артикулира 
структурата на вредноста на земјиштето со доволна сигурност за да ги информира 
учесниците на пазарот и креаторите на јавните политики за релативната ценовна 
атрактивност на различни локации во нивните градови. Тоа бара развој на 
национални стандарди за следење и анализа на пазарот, како и создавање 
институционални можности за нивно спроведување, наместо потпирање на 
волунтаристичкиот интерес на локалните власти.

4.26 Инвестиции во инфраструктурата. Ефективното спроведување на 
урбанистичките планови бара пазарот на недвижности да може да добие пристап до 
земјишни парцели кои имаат инфраструктура, како што се патиштата и 
приклучоците кон неопходните јавни мрежи. Општините не треба само да ги 
развиваат урбанистичките планови определувајќи ја локацијата на новата / 
проширена инфраструктура и да обезбедат пристап до земјиштето кое треба да се 
уреди, туку и да побараат доволно средства за преземање на овие инвестиции од 
нивна страна и / или од страна на јавните претпријатија на кои обично се 
сопственици. Како и во многу други земји во транзиција кои сеуште не ја завршиле 
децентрализацијата, македонските општини и нивните јавни претпријатија обично 
немаат доволно сопствени средства за подобрување и проширување на 
инфраструктурата, состојба која во многу случаи се влошува со постојаните 
ненаплативи побарувања кои ги еродираат нивните буџети (види ги поглавјата 2 и 
3). Владата размислува да го укине мораториумот на задолжување на општините по 
2007 година така што тие ќе можат да позајмуваат средства за нивните инвестиции 
во инфраструктурата. Но, сепак, без обезбедување доволно робусни и автономни 
извори на сопствени приходи и предвидливи трансфери, локалните власти ќе имаат 
тешкотии да постигнат кредитоспособност.

4.27 Како што ќе биде подолу разгледано, финансискиот капацитет на 
општините, исто така, може да се подобри со тоа што ќе им се дозволи на 
општинските власти да имаат удел во постапките на отуѓување (продажба, 
долгорочен закуп) на државното земјиште на нивните територии, а подоцна и да 
имаат во сопственост и сами да располагаат со земјиштето. Дури поветувачки на 
среден и долг рок се потенцијалните зголемувања на приходите од даноците на 
имот, како што беше објаснето во поглавјето 2. Друга среднорочна алтернатива е 
да се подобри оперативното и стратешкото управување со општинските 
недвижности за да се намалат тековните трошоци и да се зголемат приходите од 
имотот. Област со неистражен потенцијал во Република Македонија е и јавно -
приватното партнерство (ЈПП) како средство за привлекување приватни 
инвестиции, што е опишано во анексот на обој извештај.

4.28 Можности за зголемување на понудата на земјиште. Како и во другите 
земји во транзиција економското заздравување и обезбедувањето раст во 
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Република Македонија ќе се пренесе и на поголемата побарувачка за станбен имот 
што ќе направи притисок на цените што се заканува да ги поништи придобивките 
од подобрената достапност на домовите. Расположливоста на значителен број 
слободни парични средства ја зголемува побарувачката на домови. Проблемот на 
спората, трома понуда на земјиште ја забавува изградбата на домови и ја 
ограничува достапноста, создавајќи големи предизвици за креаторите на 
политиките. Република Македонија е работ на ваков тренд и сега е добар момент 
порешително да се пристапи кон решавање на растечките проблеми со недоволната 
понуда на соодветно планирано и уредено градежно земјиште спремно за законска 
изградба.

(i) Полесен пристап до приватно и државно земјиште

4.29 До приватното земјиште се доаѓа преку своевидни договори за размена, 
каде градителите плаќаат за земјиштето со договорена површина од завршениот 
проект. Бидејќи во земјата сеуште нема финансирање на изградбата, градителите 
прибираат аванси оф нивните потенцијални купувачи за да ја финансираат 
изградбата. Тие, исто така може да мобилизираат дополнителни средства преку 
ставање под хипотека друг нивен имот. Бидејќи најголем дел од домашните 
градители располагаат со мал капитал, од нивен интерес е да имаат контрола на 
земјата без да го „заробат“ и оној мал капитал кој го имаат на располагање. Сепак, 
овој вид „земјишна трампа“ создава ризици и позрел и активен пазар на земјиште 
би барал поформално финансирање на градбата.

4.30 До државното земјиште кое доминира во урбаните јадра на македонските 
градови, може да се дојде преку тендерска продажба и / или долгорочен закуп. 
Општините може да побараат продажба на државното земјиште, а се спроведува од 
стана на Владата (Министерство за транспорт и врски) или општините може да го 
добијат во долгорочен закуп за нивни потреби без да плаќаат наемнина.

4.31 Прашањето на општинската сопственост на земјата. Процесот на 
децентрализација од 2005 година пренесе разни физички имоти на општинските 
власти, но не и земјиштето. Уставот на Република Македонија пропишува дека 
земјиштето може да биде само во државни и приватна сопственост – што во 
моментов се користи да не си се дозволи на локалната власт да поседува земјиште, 
принцип кој изгледа сека не се толкува конзистентно. Приходите од отуѓувањето 
на земјиштето (продажба или долгорочен закуп) и припаѓаат само на централната 
влада. Локалните власти се единствени дека треба да имаат законско право да 
бидат сопственици на земјиште, што вистина е честа практика во повеќето пазарни 
стопанства. Во некои случаи, централната влада одобрува отуѓување на земјиштето 
без консултации со општинските власти или со локалното население, што е 
спротивно на принципот децентрализацијата на урбанистичкото планирање надвор 
од принципите на ЕУ за децентрализација и учество на граѓаните. Во други случаи, 
МТВ не одговара доволно брзо на барањата на општините за отуѓување на 
земјиштето со што се обесхрабруваат потенцијалните инвеститори. Моментално, 
на општините, по нивно барање, може да им биде доделено земјиште за нивни 
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потреби, вклучувајќи и преку долгорочен закуп. Несигурниот и сложен процес на 
добивање земја го ограничува развојот на пазарот на земјиште, ја ограничува 
понудата и ги обесхрабрува инвеститорите и може да создаде притисок за 
зголемување на цените. Постапката изгледа сложена бидејќи Министерството за 
финансии ја извршува трезорската функција, а Министерството за транспорт и 
врски ги спроведува јавните наддавања за земјиштето. Треба да се испита или 
ревидира дали отуѓувањето на земјиштето функционира правилно или владините 
процедури се многу долги и несигурни како што често тврдат локалните власти.

4.32 Најкритично е општините да бидат способни да управуваат со користењето 
на земјиштето во нивна надлежност за јавни цели и да обезбедат отворен локален 
пазар на земјиште за инвестиции и развој на стопанството. Општината, исто така, 
би можела да го користи земјиштето и недвижностите за да си ја подобрат 
финансиската состојба преку пазарно издавање или преку продажба. Земајќи ја во 
предвид неискусноста на локалните власти и дополнителниот товар на долговите 
не е неразумно централната влада да воведе контрола на употребата на 
општинското земјиште во одреден период иако категоричната забрана за 
сопственост на земјиште е тешко да се одбрани со стандардни аргументи. Фазна 
стратегија која обезбедува контрола на продажбата, а ј го охрабрува разумното 
управување би била важен чекор напред во агендата за децентрализација. Сепак, 
ако државата може да делува поефикасно како „давател на услугата на отуѓување“ 
во поглед на продажба и / или издавање на земјиштето, тоа би можело да 
функционира додека општините не се стекнат со капацитет за управување со овој 
процес на транспарентен и ефикасен начин. Споредбеното искуство во другите 
земји во транзиција покажува дека отуѓувањето на општинското земјиште може 
добро да функционира.

4.33 Општински долгорочен закуп. Како алтернатива или дополнување на 
општинската сопственост на земјиштето, државата би можела на општините да им 
додели земјиште под долгорочен закуп под услов тие да ја разрешат употребата на 
земјиштето преку нов ДУП. Општината тогаш би можела да го пренесе закупот на 
приватен инвеститор во согласност со ДУП, определувајќи рок за завршување на 
инвестицијата (за да се спречат шпекулациите со земјиштето). Ваквиот аранжман 
би донел на пазарот повеќе земјиште без да има потреба да се врзе капиталот на 
инвеститорите и со тоа да се олабави притисокот на цените на недвижностите –
особено во области со голема побарувачка на пазарот. Понатамошните аранжмани 
би можеле да овозможат евентуална промена на закупот во сопственост, по 
завршувањето на инвестицијата и ако инвеститорот сака (и има пари) да го купи
земјиштето. На овој начин државата би можела да се осигури дека земјиштето 
пренесено на општините нема да се продаде на „непожелни шпекуланти“ (како 
резултат на барањето за завршување на инвестицијата), дека на земјиштето се 
гради во согласност со нов ДУП и дека општината не го продава земјиштето за 
брзо да си ги плати своите долгови.50 Ако земјиштето на крајот се продаде на 
успешниот инвеститор, општината би ги задржала приходите. Политичката 
економија сугерира дека ова би можело да биде компромисно второ најдобро 
                                                
50 Наемнината не донесува толку голем прилив на капитал како што донесува продажната цена.



63

решение ако се обезбеди дека долгорочниот закуп се доделува на „пазарен“ начин 
што би барало одделна физибилити студија за да се добијат ефективни решенија. 

4.34 Во транзиционите економии кае економските и политичките процеси се 
критично преплетени, долгорочниот закуп на земјиштето (плодоуживање) може да 
биде прагматично решение за олеснување на повисоката урбана продуктивност, 
употреба на земјиштето врз основа на урбан развој, посилно урбано владеење и 
автономни финансии на локалните власти. Неговата корисност обично произлегува 
од: (а) ефективноста во влијанието на користењето на клучните парцели земја; (б) 
стабилен извор на приходи од имотот за локалните власти кога оданочувањето на 
имотот е слабо; (в) можност за бележење на вредноста на земјата од страна на 
општината врз основа на инвестициите во локалната инфраструктура; (г) намалени 
потреби за капитал на локалните градители кои не мораат да го купуваат скапото 
земјиште; (д) обесхрабрување на шпекулациите со земјиште во отсуство на 
ефективно пазарно определено оданочување; (ѓ) политички поприфатлив начин да 
им се дозволи на нерезидентните инвеститори да доминираат на пазарот. Од овие 
причини, користењето на плодоуживањето беше значително во повеќе земји во 
транзиција, ако се обезбеди дека е структурирано на пазарен начин како на пример 
во Полска (Поле 4.1).

4.35 Било што да се одлучи во поглед на општинската сопственост на 
земјиштето, општинските власти треба да можат да учествуваат во одлучувањето за 
управувањето со земјиштето. Тие, исто така треба да добијат значителен удел во 
приходот од постапките за продажба или закуп на земјиште за да се зајакне нивната 
мотивација за управување со земјиштето како и за да добијат средства за локален 
економски развој и подобрување на инфраструктурата. (Прописите за отуѓување на 
земјиштето пропишуваат основање комисија за јавно наддавање, но не ја 
споменуваат улогата на локалните власти.
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Поле 4-1  Закупот на општинско земјиште (плодоуживање) во Полска

На почетокот на транзицијата во 1990 година плодоуживањето (долгорочниот закуп) беше признаен како 
едно од основните права на поседување земјиште освен сопственоста. Локалните власти на кои им беше 
вратено земјиштето преземаа голем дел од државното земјиште кои се користеше за станбени цели и за 
потребите на локалните власти, а на корисниците им беше доделено правото на плодоуживање од земјиштето. 
На корисниците на земјиштето во државна сопственост им беше доделено право на плодоуживање кое беше 
предмет на барања за враќање. Кон крајот на деведесеттите години, Парламентот донесе закон кој им дозволи 
на физичките лица да го купат земјиштето кое го користеа со плаќање одреден износ пресметан по одредена 
формула, под услов земјиштето да се користи во согласност со регулативите на зоните. Плодоуживањето 
може да биде доделено само од страна на државните или локалните власти. Ако корисникот сака да ги 
продаде градбите (зградите) правото на плодоуживање мора да биде продадено заедно со нив. Правото на 
плодоуживање на земјиштето се доделува со граѓански договор и се запишува во регистарот на земјиште 
(правен катастар). Ова право е преносливо, може да се продава, да се става под хипотека и може да се 
модифицира за финансиски цели, така што странските инвеститори во Полска го користеа на сличен начин 
како во зрелите пазарни стопанства кои го користат системот на плодоуживање (долгорочен закуп).

Почетното доделување на плодоуживањето бара постапка на јавно наддавање со јавен повик даден 21 ден 
порано (постојат исклучоци). Највисоката понудена цена се користи како основа за пресметка на „почетната 
уплата“ која изнесува од 15 до 25 % од цената и може да се плати на рати. Корисникот на земјиштето плаќа 
годишна наемнина за земјиштето (обично 1 – 3 %) која е фиксен процент од цената / вредноста на земјиштето. 
Годишната стапка (процентот) на наемнината на земјиштето зависи од видот на користењето на земјиштето 
кое е пропишано со договорот за закуп. Преференцијалното користење на земјиштето обично добива стапка 
од 0,3 %, додека за домување, техничка инфраструктура и спорт / рекреација вообичаената стапка е 1 %, а 
деловните цели обично носат стапка од 3 %. Годишната стапка не се менува во текот на користењето (40 – 99 
години). Во првата година корисникот плаќа основна наемнина врз основа на цената со која победил на 
наддавањето. Во следните години вредноста на земјиштето може да се промени од страна на сопствениците 
на земјиштето ако тоа го оправдува пазарот или инфлацијата, но во првите 5 години останува непроменета. 
Овие прилагодувања на цената може да се случуваат и секоја година иако практиката покажува дека 
општините не го користеа ова право толку често – туку го користеа особено во годината по изборите (секои 4 
години). Промена може да биде побарана и од корисникот или да биде извршена од страна на сопственикот 
на земјиштето. И во двата случаи е потребна мора да се направи официјална проценка од страна на 
проценител лиценциран од државата. Корисникот може да се жали на новата наемнина до посебен трибунал, 
а потоа и на суд.

Договорот за долгорочен закуп ги наведува дозволените начини на користење на земјиштето и пропишува: (а) 
рок за почнување и завршување на градбата; (б) тип на згради и други објекти; (в) обврска да се одржуваат 
објектите во добра состојба; (г) услови и рокови за реконструкција во случај на оштетувања; и (д) надоместок 
на корисникот за објектите по истекот на рокот на закуп. Во случај на прекршување на пропишаните датуми, 
сопственикот на земјата може да наметне дополнителна казнена рента во износ до 10 % од почетната 
(договорната) цена на земјиштето за секоја календарска година на задоцнување. Евентуално, сопственикот на 
земјиштето може да го укине правото за плодоуживање, но тоа може да го направи само во судска постапка. 
Овие договорни одредби се наведени во евиденцијата за регистрација на сопственоста, што значи дека тие се 
задолжителни не само за првиот корисник туку се пренесуваат заедно со земјиштето и на секој следен 
корисник. Практиката покажа дека општините обично нудат закуп на 99 години за домување и на пократки 
периоди за другите видови користење. Закупот може да се продолжи за уште еден период со исто траење.

По раскинувањето на закупот, или поради истекување на рокот или по сила на закон, сопственикот на 
земјиштето на корисникот треба да му ја надомести вредноста на вложувањата на земјиштето направени од 
корисникот во согласност со позитивните прописи. Во случај на предвремено раскинување на закупот, 
сопственикот на земјиштето ја враќа почетната уплата и износот на претплатени наемнини (ако ги има). 
Однапред платените наемнини за земјиштето треба да бидат индексирани и вкупниот износ кој ќе му биде 
вратен на корисникот не може да ја надминува вредноста на правото на наем на денот на раскинувањето. На 
корисниците на земјиштето, до измени на законот, се почесто им се дозволува да го откупат правото на 
сопственост на земјиштето и со тоа да го прекинат плодоуживањето, под услов да ги почитувале условите за 
користење на земјиштето во согласност со зоните. Посебни одредби се применуваат за пресметка на 
плаќањата во ваков случај на предвремено раскинување.
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(ii) Поделба, консолидација и прераспределба на земјиштето

4.36 Поделбата, консолидацијата и прераспределбата на земјиштето ја зголемува 
понудата на земјиште преку создавање нови парцели, намалување на големата 
расцепканост и рационализирање на формата на постојните парцели за да се 
направат достапни и атрактивни за пазарот. Кога површините се премногу 
расцепкани и „ирационални“ постои потреба за инструмент наметнат од општината 
или од државата кој ќе ги „присили“ сопствениците на земјиштето да учествуваат 
во консолидацијата и прераспределбата. На крајот сопствениците добиваат бидејќи  
по спроведувањето на мерката нивното земјиште ќе вреди повеќе. Во Полска, на 
пример, општината може да прогласи зона на прераспределба на земјиштето и да 
делува како катализатор на овој процес. Тоа може да се случи само на места каде 
јавното земјиште претставува најмалку 50 проценти од површината. Македонија 
нема доволно закони ни прописи кои го овозможуваат овој процес така што постои 
потреба за разгледување на постојната регулаторна рамка вклучувајќи и 
компаративни искуства од другите земји во транзиција.

4.37 Понудата на приватно градежно земјиште во Македонија, како и во другите 
земји, може најмногу да порасне преку пренамена на земјоделското земјиште во 
градежно. Тоа бара и промени во планирањето / зоните кои ќе дозволат 
проширување на градежната зона како и уредување на земјиштето со потребната 
инфраструктура. Факторот кој во практиката се покажа како многу тежок е 
добивањето одобрение од Министерството за земјоделство за пренамена на ова 
земјиште. Процесот на пренамена од рурално во урбано е проблем во многу земји 
во транзиција така што постои богато искуство за тоа како да се забрза и 
рационализира овој процес иако има мал успех во спроведувањето на промените во 
оваа област. Треба да се направи усогласување помеѓу легитимните напори за 
контрола на градежната експанзија и за зачувување на природните ресурси од една 
страна и за овозможување на високо вредниот урбан раст од друга. Постои потреба 
за компаратива студија за овој сериозен проблем бидејќи се поврзан и со 
прашањата на урбаниот развој за компактниот облик на градовите и за густината на 
домувањето (значајни за одржлив јавен превоз) и на ефикасниот пристап до 
инфраструктурата. Предизвикот е да се дефинира политика која го урамнотежува 
охрабрувањето на развојот на постојните градски подрачја и развојот на нови 
периферни области.

(iii) Работи на отворен пазар

4.38 Општините треба да продолжат со проактивна политика за управување со 
земјиштето која е формулирана за стабилизирање на нивните локални пазари на 
земјиште и на домови. Кога локалниот пазар е под силен ценовен притисок, 
општината треба активно да бара начин да ја зголеми понудата на земјиште на 
локациите каде постои висока побарувачка. Иако регулативите за зоните и 
инвестициите во инфраструктурата можат значително да ја големат понудата на 
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градежно земјиште, општината, исто така може врши „работи на отворен пазар“ –
т.е. продажба / давање под закуп на нејзино земјиште (или продажба на државно 
земјиште). Ова бара стратешко планирање преку купување земја од државата како 
и „банки на земјишта“ така што општината ќе има доволно големо земјиште на 
располагање за да може да влијае на понудата на пазарот и преку тоа на цените. 
Предуслов за ова е општината да го следи пазарот за да разбере кога и каде да 
интервенира. Ваквите интервенции се ретки во земјите во транзиција и развојот на 
овој капацитет во македонските општини може да се случи во подоцнежна фаза. 
Освен постојните уставни / законски ограничувања, општините едноставно немаат 
кадар кој ги ја остварувал целта на политиките за развој на локални пазари на 
земјиште делувајќи како „пазарен стабилизатор“.

4.39 Градежни дозволи и градежна инспекција. Надлежноста за овие функции 
на спроведување на урбанистичките планови беше неодамна децентрализирана и 
пренесена на општините кои сеуште ги организираат и екипираат своите 
одделенија најмногу со преземање на поранешните државни службеници – обично 
во урбаните центри каде овие стручњаци беа вработени во подрачните единици на 
МТВ. Зградите и објектите без градежна дозвола – т.е. дивоградбите – изгледа дека 
опстојуваат во многу општини кои обично немаат донесени ДУП – ови потребни за 
издавање градежни дозволи. Поголемите општини се обидуваат со разни 
иницијативи да го прекинат магичниот круг, а националното законодавство кое ќе 
го овозможи процесот на озаконување / регулирање на дивата градба е во 
подготовка. Постоењето на овој феномен е потенцирано со недостатокот на 
иницијативи за сопствениците на дивоградбите да можат да го регулираат својот 
имот и да почнат да плаќаат даноци на имот, како и да ги платат надоместоците за 
издавање градежни дозволи и запишување на недвижностите. Се додека имаат 
пристап до приклучоците на јавните претпријатија и ги користат имотите за своја 
корист нема да има мотивација за нивно озаконување.

4.40 Повеќе градоначалници напомнаа дека дивоградбите како резултат на 
финансиската неспособност за плаќање комуналии или за задоволување на 
градежните стандарди се релативно ретки иако тоа се однесува на некои жители на 
субстандардните населби (види Поглавје 1). Во повеќето случаи проблемот на 
дивата градба или довите доградби е намерна волја да не се платат овие трошоци 
од оние кои можат да си дозволат законска градба. Но, во случаи на финансиски 
тешкотии треба да се најдат достапни решенија за регулирање и да се избегне 
уривањето, освен во случаите каде дивата градба го нарушува јавниот интерес, 
особено со нарушување на јавното право на поминување. Еден таков случај, кој 
опфаќа преселување на етничка заедница на нова локација се презема во Струмица 
со финансиска помош од УНДП и може да донесе корисни искуства кои вреди да 
се разгледаат.

4.41 Постапките за издавање градежни дозволи, вклучувајќи и разни одобренија 
се многу долги и се предмет на многу големи дискрециони права кои може да ја 
охрабрат корупцијата. Надоместоците за приклучоци и комуналиите се користат од 
општините како општ буџетски приход без разлика на повратот на трошоците и 
пазарната вредност на инфраструктурата потребна за уредување на земјиштето (ако 
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принципот на покривање на трошоците изгледа дека е опфатен со Законот за 
градежно земјиште). Општините во Македонија однапред наплаќаат надоместоци 
за приклучување во времето на издавањето на градежната дозвола и тие се доста 
високи, особено во големите градови.51 Овој имплицитен „данок на развој“ го 
значително зголемува трошокот на изградба на земјиштето и ги тера некои 
инвеститори (особено индивидуалните) во нелегална градба ако можат да добијат 
приклучоци на друг начин. Градителите ги пренесуваат овие трошоци на крајната 
цена што негативно влијае на достапноста на домувањето. Можноста за наплата на 
ваквите високи надоместоци ја намалува мотивацијата на општините да ги 
зголемат другите извори на приходи како што е данокот на имот. Изземањето на 
имотите кои не се за домување од даноците на имот ги присилува општините да го 
оданочуваат процесот на развој (изградбата) наместо неговиот резултат (видот на 
користење на земјиштето) и со тоа ги обесхрабрува новите градби. Оваа 
нерамнотежа помеѓу високите надоместоци за градба и непостоењето данок на 
имот на деловните објекти треба да се преиспита бидејќи најверојатно има 
неповолен ефект на користењето на земјиштето и на расположливото уредено 
земјиште на пазарот.

4.42 УСАИД интензивно работи да им помогне на локалните власти да ги 
поедностават и забрзаат постапките за издавање градежни дозволи, делумно преку 
обезбедување административен софтвер и обука. Реформите вклучуваат 
воспоставување едношалтерски систем 52 и охрабрување повеќе општини да се 
здружат и да ги пренесат надлежностите на поголемите општини. 53 Ова би можело 
да помогне да се скратат предолгите постапки и губењето време од страна на 
градителите и инвеститорите (од околу 80 дена на целните помалку од 10, каде 
целокупната документација е уредна). Процесот продолжува да се ограничува 
поради недостатокот на ДУП – ови во некои области и поради нискиот капацитет 
на локалниот кадар да ги толкува ДУП – овите изготвени од надворешни фирми за 
планирање.

4.43 Додека процесот на издавање градежни дозволи ја забавува градежната 
активност, активностите на градежната инспекција и издавањето употребни 
дозволи се случуваат за време и по завршувањето на градбата. Административните 
проблеми поврзани со процесот на издавање дозволи се однесуваат и на 
градежната инспекција и на употребните дозволи и поради тоа не се одделени во 
посебна категорија.

4.44 Даноци на имот и користење на земјиштето. Поглавјето 2 ги разгледа 
постојните ограничувања во оданочувањето на имотот и преложи повеќе мерки за 
зголемување на ефективните приходи. Постојат исто толку важни нефискални цели
за кои може да служи данокот на имот. Формулата за оданочување на имотот во 
Македонија се базира на пазарната вредност што треба да создаде мотивација за 
поефикасно користење на земјиштето и да им помогне на урбанистичките планери 
                                                
51 На пример во Скопје 100 - 120 евра/m2 површина.
52 На пример веќе се применува во Општина Велес.
53 Како што е договорено помеѓу Општина Василево и соседните општини.
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да постигнат правилен развој на градежното земјиште. Овие нефискални ефекти на 
оданочувањето на имотот ќе зависат од тоа колку значаен е овој данок за 
пресметките на инвеститорите – понатаму зависејќи од тоа колку ефективно се 
применува пазарната проценка и колку ефективно се применува данокот.

4.45 Иако годишниот данок на имот е во фокусот на дискусијата во Поглавјето 2 
(и има најдиректно влијание на користењето на земјиштето), една забелешка може 
да се направи на данокот на промет на недвижности. Фискалното вреднување на 
продадениот имот обезбедува информација за сите видови данок на имот во 
Македонија (вклучувајќи го и данокот на наследство и подарок). Субјективните 
докази покажуваат дека општините се спори во вреднувањето во врска со данокот 
на промет на недвижности (особено во Скопје) кога се користат со новите владини 
насоки за проценка наместо на старите правила. Времето потребно за проценка е 
многу подолго (на пример во Скопје е 4 недели) отколку претходно кога тоа го 
правеше УЈП (4 – 7 дена). Исто така општините имаат обичај да ја преценат 
даночната основица за данокот на промет на имот и соочени со жалба да ја 
игнорираат. Ваквите практики ги забавуваат процесите на изградба на земјиштето 
бидејќи данокот на промет мора да се плати пред нотарот да ја завери 
трансакцијата по што следи запишувањето во катастарот.

4.46 Иако е важно да се определи дали декларираната цена на трансакцијата е 
блиску до пазарното ниво, долгата фискална проценка од страна на општините не 
треба да го забави развојот на земјиштето. Постојат алтернативни начини да се 
забрза процесот, а во исто време да се постигне „целта на проценката“. Во Полска, 
на пример, данокот на промет се наплаќа на декларираната цена и трансакцијата 
може да продолжи истиот ден додека даночната служба го задржува правото да ја 
верификува пазарната вредност на декларираната цена во рок до три години по 
трансакцијата и тогаш повторно да ја процени обврската за данок. Даночните 
одделенија имаат развиено табели на референтни цени ако декларираните цени се 
пониски за повеќе од 10 проценти од референтното ниво, проценката се почнува 
автоматски. Ова значително ги намалува трошоците и ги забрзува трансакциите и 
им создава помалку работа на проценителите.

Г. ЗАКЛУЧОЦИ

4.47 Олеснувањето на растот на приватниот сектор во македонските градови и 
обезбедувањето достапно домување ќе зависи од важниот степен на 
модернизирање на активностите на урбанистичкото планирање и на управувањето 
со земјиштето. Дебатите за земјишните и урбанистичките политики се фокусираа 
на основните прашања на правата на имот и нивното запишување, но постои 
поширока агенда за обезбедување урбана продуктивност. Урбанистичките планови 
треба побрзо да бидат изготвувани и поконзистентно да бидат спроведувани – но 
исто толку е важно новите планови да обезбедуваат насоки за развој на пазарот 
преку јасно и едноставно определување на зоните, на правото на поминување и 
заштитата на јавните површини. За да се изменат досегашните практики, каде 
премногу рестриктивните планови беа договарани, игнорирани и подложни на 
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корупција, ставовите и образованието на планерите и на креаторите на политиките 
треба да се трансформира и тие треба да работат со сигурен извор на пазарни 
информации. Урбаното пазарно стопанство исто така бара поактивна улога на 
локалните власти во управувањето со земјиштето, особено во обезбедувањето 
адекватна понуда на уредено земјиште. Еден од најважните инструменти за 
спроведување на урбанистичките планови е обезбедувањето инфраструктурни 
приклучоци; поголемиот напредок во оваа област ќе зависи од реформите во 
користењето на даноците и надоместоците како и поприемчивата рамка за учество 
на приватниот сектор. Иако локалните власти треба да имаат право да поседуваат 
земјиште, со соодветен надзор преку условите за продажба, други опции како 
долгорочен закуп би можеле да бидат ефективни средства за влијание врз 
користењето на јавниот имот. Конечно, централната власт и општините ќе мора да 
имаат заедничка визија за развојот на градовите што обезбедува дека земјиштето е 
слободно за приватни инвестиции и дека градовите стануваат приемчиви и здрави 
локации за сите жители кои сакаат да живеат таму.
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Анекс 1:  Јавно или приватно управување со општинските комунални услуги: 
прашања, можности и примери

А.  Вовед

Банката спонзорираше бројни студии за оценка на искуствата и со јавно 
управување и приватно учество во обезбедувањето на инфраструктурата во 
последната деценија и пол и финансираше проекти кои ги поддржуваа 
комуналните дејности кои се и јавни и приватно управувани. (Светска Банка 2005б, 
2006б, Светска Бана и други 2006, ППИАФ 2006) Општиот заклучок од овие и 
други извори на истражување е дека главната состојка за успех е посветеноста на 
владата на избраниот пат и воспоставувањето и почитувањето на законска / 
регулаторна рамка која им овозможува на комуналните претпријатија да ги 
извршуваат своите должности без несоодветно мешање во нивните секојдневни 
управни функции. За да се постигнат одржливи високи резултати на долг рок, 
комуналните претпријатија треба да ги покриваат своите трошоци преку сеопфатна 
програма на мерки за заштеди, постепено зголемување на тарифите и рационални 
субвенции. Постојат докази дека транзицијата кон приватно управувано комунално 
претпријатие е поуспешна и е атрактивна за сите заинтересирани фактори ако 
претпријатието прво преземало доволни оперативни и финансиски реформи за 
воспоставување на неговата основан финансиска оправданост и со тоа ја зголемило 
својата атрактивност за повеќе понудувачи од приватниот сектор. Друг критичен 
елемент во транзицијата кон приватно учество е внимателната подготовка и 
образование на јавноста (потрошувачите) така што нивните очекувања се базирани 
на информации и се реалистични.

Б.  Реформа на локалните јавни комунални претпријатија  

Главнината на градско население во светот е опслужувана (добро или лошо) од 
локални јавни претпријатија за водовод и канализација, а понекогаш и за подигање 
на цврст отпад и за јавен превоз. Недостатоците на јавното финансирање во 
комбинација со големината на потребите за инвестиции ја прават операционата 
реформа на овие претпријатија, со или без приватно учества, високо важно 
прашање за Република Македонија како и за многу други земји во транзиција и 
развој. Има многу примери за јавни претпријатија кои работат добро, особено во 
напредните пазарни стопанства и тие се наоѓаат во разни институционални форми. 
На пример, Филаделфискиот Водовод (САД) е оддел на локалната власт и нема 
одбор, додека Сингапурскиот водовод е претпријатие во државна сопственост. 
Други комунални претпријатија кои работат добро, вклучувајќи и некои во
Централна и Источна Европа се претпријатија во општинска сопственост. 
Заеднички и најважен фактор за успех е посветеноста, почитувањето и 
спроведувањето од страна на локалните и централните власти на правилата 
поставени за работа на комуналното претпријатие како комерцијална единка. 
Успешните јавни претпријатија обично во своето работење се обидуваат да ги 
копираат приватните компании. Некои од факторите за успех се подолу накратко 
дадени.
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Надворешна автономија. Работењето на комуналното претпријатие е обично под 
влијание на степенот на независност од политичко влијание во донесувањето на 
важните одлуки како што се поставувањето на тарифите, утврдувањето на 
долговите, набавките, степените на плаќање, политиките за финансирање и 
одговорноста за назначување на врвните менаџери и на членовите на одборите.

Обично комуналните претпријатија немаат целосна надлежност да утврдуваат 
тарифи, но тие можат да поднесуваат предлози кои се во согласност со нивните 
општи потреби за приходи. Тарифите се утврдуваат врз основа да добро 
дефинирани финансиски принципи кои треба да ги покријат трошоците за 
одржување и работа и инвестициите, а се во согласност со субвенциите кои 
претпријатието ги добива од централните или локалните власти. Успешните јавни 
претпријатија работат според цврсти правила за финансиски менаџмент и за 
набавки. Повеќето менаџери немаат целосна контрола на утврдувањето на платите, 
но можат да вработуваат и да го задржуваат квалитетниот кадар и да ги користат 
бонусите како мотивација. Членовите на одборите се обично назначени од страна 
на властите за да ги застапуваат нивните интереси како сопственик. Повеќето јавни 
претпријатија во земјите во транзиција се потпираат на властите за финансирање на 
инвестициите, додека други повлекуваат средства на пазарот на капитал.

Надворешна одговорност. Во јавните претпријатија државата или општината 
сопственик и другите надворешни заинтересирани фактори се одговорни за: (а) 
донесување политики за насочување на управата на претпријатието, за целите на 
вршењето на услугите и за стандардите за квалитет; (б) утврдување на целите на 
работењето и на финансиските цел, (в) регулација или следење на усогласеноста со 
законските или договорните обврски и стандарди за услугите, определување на 
нивоата на тарифите, разрешување на конфликтите; (г) услови за проширување на 
услугите или за подобноста за добивање услуги; и (д) финансирање. Одбор со 
повеќе членови, вклучувајќи и претставници на јавноста, може да ги одрази 
краткорочните политички интереси и да ги одржи целите за финансиска 
одржливост, добро управување и подобрување на квалитетот на услугите. 
Клучните показатели за надворешната одговорност опфаќаат дали се поставени 
показателите за извршување, употреба на надворешни ревизори и претставување на 
надворешни групи во составот на советодавните или надзорните тела. Користењето 
на надворешни ревизори за подобрување на поверенички одговорности е скоро 
универзално кај успешните претпријатија. Повеќето јавни претпријатија треба да 
бараат дозвола за обезбедување надворешно финансирање.

Надворешна одговорност за резултатите. Показателите опфаќаат одговорности 
на генералниот директор спрема одборот дека целите на работата се добро 
дефинирани и обезбедуваат мотивација, санкции или двете; и годишна евалуација, 
мотивирање и обука на кадарот. Одговорните јавни претпријатија обично имаат 
политики за прием и одговарање на поплаките на потрошувачите и за 
информирање на јавноста.
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В.  Можности за учество на приватниот сектор (УПС)

Постојат повеќе можности за учество на приватниот сектот во обезбедувањето на 
локалните инфраструктурни услуги кои се разликуваат по степенот на преносот на 
ризикот и одговорностите на приватниот партнер. Одржливоста на овие можности 
во секој поединечен случај зависи од постојната состојба во секторот, владината / 
политичката посветеност на приватното учество и од конечната посакувана цел 
која треба да се постигне преку приватното учество.

Воведувањето на учеството на приватниот сектор во обезбедувањето на услугите се 
очекува да го подобри управувањето со јавните претпријатија и со тоа да се 
постигне подобар квалитет на услугите и повисока оперативна ефикасност. 
Одредени форми на учество на приватниот сектор исто така можат да го обезбедат 
многу потребниот капитал за рехабилитација и проширување на инфраструктурата 
иако условите во Република Македонија сеуште не се на ниво кое може да 
привлече значителен приватен капитал. Во зависност од видот на јавните услуги, 
одлучувањето за најдобрата можност за УПС во секој поединечен случај мора да се 
земат во предвид политичките, законските, институционалните, финансиските како 
и техничките карактеристики на инфраструктурата и на услугите. Исто така 
Република Македонија има повеќе мали градски претпријатија кои не би можеле да 
бидат атрактивни за странски оператори поради нивната ограничена големина. 
Здружувањето или обединувањето на локалните јавни претпријатија и развивањето 
на пазар за домашни приватни оператори ви можело да помогне да се надмине оваа 
пречка.54     

Следниот график дава преглед на широкиот опсег институционални можности, 
почнувајќи од целосно јавно и завршувајќи со целосно приватно обезбедување на 
услугите. Искуствата во европскиот регион и на повеќе други места покажа дека 
почетното користење на сервисните договори, преку отворени тендери би можело 
да помогне да се скрши недовербата на јавноста во УПС и да се постигнат 
ограничените цели за ефикасност. Договорите за управување засновани на 
извршувањето, исто така се покажаа како успешни во воведувањето приватно 
работење, избегнувајќи го ризикот од конфликт поврзан со спроведувањето на 
пошироки договори за давање под закуп и концесија. Во одредени случаи, 
употребата на франшизите или други форми на бизнис со бизнис соработка 
помогна да се комбинираат силните страни на домашните оператори (локално 
знаење) со силните страни на меѓународните оператори кои имаат повисоко ниво 
на оперативно знаење (Светска Банка 2005). Остатокот од овој дел многу накратко 
ги дава неколкуте примери за искуствата и лекциите од разни аранжмани за 
приватно учество во регионот.

                                                
54 Неодамнешната Студија за развојот на пазарот изготвена од Светска банка, ОЕЦД и Банката –
Холандско партнерство за води ја опишува стратегијата како да се користи групирањето на 
опслужените области за надминување на ограничената побарувачка на пазарот во помалите градови, 
руралните средини и сиромашните соседства (Светска Банка 2005).
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Поле A1 1  Алтернативни форми за обезбедување на услугите од јавниот и до 
приватниот сектор

Целосно или делумно отуѓување:
Пренос на одговорноста за работењето, одржувањето, инвестициите и 
сопственоста на претпријатието на приватни субјекти преку продажба 
на средствата или на акции

Договор за Градење – Стопанисување - трансфер (ГСТ):
Приватниот субјект презема одговорност за изградба, финансирање 
(инвестиции), стопанисување и одржување на главните објекти на 
претпријатието (брани, пречистителни станици итн.) за одреден 
период, а потоа го пренесува (продава) на јавниот сектор. 

Концесија:
Пренос на одговорноста за работењето на претпријатието, 
одржувањето и инвестициите на приватни субјекти преку долгорочни 
договори (обично на 25 - 30 години). Средствата се враќаат по 
периодот на концесија, вклучувајќи ги и оние обезбедени од 
операторот.

Закуп:
Пренос на одговорноста за работата и одржувањето на претпријатието 
на приватен субјект преку фиксен закуп на средствата на 
претпријатието, вклучувајќи ги и правата на приходи. Операторот не 
е одговорен да донесе капитални инвестиции во системот.

Договор за управување:
Пренос на одговорноста за работата и одржувањето на претпријатието 
на приватни субјекти преку среднорочни договори (околу 3 – 5 
години). Надоместокот се заснова на тендерската цена.

Договор за услуги:
Пренос на одговорноста за одредени задачи (обично елементи на 
технички или административни функции како што е поправка на 
возилата, ИТ услуги) на специјализирани приватни субјекти преку 
краткорочни договори – обично пократки од 2 години. (Договорите за 
услуги обично не се опфатени со литературата за УПС бидејќи тие се 
однесуваат на мерките за кратење на трошоците или за најмување 
специјализирани услуги наместо пошироки реформи на работењето 
на претпријатието.

Целосно јавна услуга:
Претпријатието ја задржува целосна одговорност за работењето, 
одржувањето, инвестициите и сопственоста на јавната услуга со сите 
права и обврски.

Целосно 
јавна 

услуга

Целосно 
приватни 

услуги

Отуѓување

ГСТ

Концесија

Закуп

Договор за 
управување

Договор 
за услуги



74

А.  Примери за учество на приватниот сектор во комуналните услуги во 
регионот

Договори за управување: Тоа се краткорочни аранжмани (3 – 5 години) каде на 
приватниот оператор му се плаќа надоместок за тоа што обезбедува менаџерски 
тим кој ќе го води јавното претпријатие. Сите ризици остануваат кај властите кои 
продолжуваат да ја поднесуваат загубата или недоволното покривање на 
трошоците. Плаќањето на операторот не е поврзано со тарифите поради што 
големи подобрувања во работењето и во инвестициите се помалку веројатни 
отколку кај другите аранжмани. Сепак, договорите за управување можат да го 
сменат начинот на кој се води бизнисот и можат да содржат мотивација за 
подобрување на работењето. Често, договорот за управување може да пропишува 
бонуси кога менаџерскиот тим му помага на претпријатието да ги исполни 
определените цели. Договорите за управување може да послужат како транзициони 
договори со кои властите ќе се подготват за понатамошно учество на приватниот 
сектор.

Пример – А Договор за управување во Ереван, Ерменија: Јавното претпријатие за 
водовод и канализација на Ереван склучи договор за управување со италијански 
оператор врз основа на меѓународен повик за прибирање понуди во 2000 година. 
Целите беа (а) да се подобри ефикасноста, управувањето, работењето и 
извршувањето на водоводните услуги и услугите на одведување отпадни води за 
областа на Ереван; и (б) да се постават темелите за одржливо учество на 
приватниот сектор во целокупното управување со овие услуги во Ерменија. 
Аранжманот се состоеше од четиригодишен договор базиран на извршувањето за 
управување со услугите на водоснабдување и одведување отпадни води во областа 
на Ереван, што, исто така, беше поддржано од Инвестициски фонд за работа и 
капитал основан од приватниот сектор. Беше обезбедена техничка помош за 
следење и ревизија на работењето на операторот. Законска рамка и Закон за води 
кои го олеснуваат учеството на приватниот сектор во водоводната дејност беа исто 
така донесени. За времетраењето на договорот за управување беше постигнато 
значително подобрување во показателите за работењето: дневните часови на 
снабдување беа зголемени за 50 проценти, потрошувачката на електрична енергија 
беше намалена за 30 проценти, а наплатата се зголеми од 20 проценти на скоро 100 
проценти. Властите продолжија со поддршката на работата на приватниот сектор 
преку договор за закуп на Компанијата за водовод и канализација на Ереван, а исто 
така склучија и договор за управување со одделната Компанија за водовод и 
канализација на Ерменија (КВКЕ).

Лекциите кои може да се научат од искуството на Ерменија се: а) силната и 
одржлива политичка поддршка беше неопходна за постигнување на значителни 
промени во работењето и за иницирање долгорочно учество на приватниот сектор 
во секторот; б) важноста на флексибилноста за време на спроведувањето, бидејќи 
почетната дефиниција на целите на договорот за управување не беше реална и 
бараше прилагодување во работењето (чест случај кај договорите за УПС, особено 
кога прв пат се воведуваат при недоволни информации за секторот); ц) релативно 
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долг период е потребен за меѓународно привлекување приватни оператори – барем 
за првите проекти за УПС.

Пример – договори за управување во четири општински јавни претпријатија за 
водовод и канализација во Албанија: Друг пример за обезбедување услуги од 
приватниот сектор базиран на тековен договор за управување оној на четирите 
градови во Албанија (Драч, Фиер, Леже и Саранда). Со воведувањето договор за 
повеќе градови базиран на мотивацијата со Berlinwasser, властите имаат за цел да: 
(а) ги подобрат услугите на водоснабдување во четирите града со вкупно околу 
350,000 жители, (б) се постигне финансиска оправданост на водоводните 
претпријатија; и (в) се зајакне градењето локален капацитет преку донесување 
странски искусен менаџмент од приватниот сектор.

Проектот се фокусира на градењето институции и на обезбедувањето пристап до 
чиста вода на сите нивоа на општеството, вклучувајќи ги и сиромашните. 
Опфаќањето на четирите претпријатија со еден договор за управување беше 
направено за договорот да се направи доволно голем за привлекување високо 
квалификувани странски оператори. Извршувањето се мери преку показатели за 
безбедност и квалитет, сигурност, финансиска оправданост и давање услуги на 
сиромашните. Нивото на напредок кон постигнувањето на целите ќе биде директно 
поврзано со износот на годишните надоместоци базирани на извршувањето според 
петгодишниот договор за управување. На операторот му е доделена целокупната 
одговорност за работата на системите за водоснабдување и одведување отпадни 
води, за развојот и спроведувањето на програми за управување со побарувачката, 
вклучувајќи и кампања за јавна свест и спроведувањето подобрен комерцијален 
(фактурирање и наплата) и финансиски менаџмент систем. Одделен инвестициски 
фонд ги финансира работите, добрата и услугите наменети за подобрување на 
работата на услугите за водоснабдување и канализација.

Договори за закуп / партнерство. Кај овие аранжмани ризикот на операторот е 
повисок отколку кај договорот за управување. Операторот е одговорен за водење и 
одржување на бизнисот, но не и за финансирање на инвестициите. Кај закупот, 
операторот ги задржува приходите од наплатата и плаќа закуп на властите. Во 
случај на партнерство операторот и властите ги делат приходите. Операторот на 
властите им плаќа надоместок кој варира во зависност од побарувачката и 
тарифите и го задржува остатокот од приходите. Властите мора да изнајдат 
средства и да ја координираат инвестиционата програма со операторот; операторот 
во некои случаи ја води инвестиционата програма, а во некои не. Кај закупот 
надоместокот за операторот директно зависи од тарифите, а властите се обврзани 
да го заштитат операторот од ризикот поврзан со политиките на тарифите. Кај 
партнерството, ризикот е помал бидејќи тарифата за операторот е различна од онаа 
за потрошувачите. Овие аранжмани од властите бараат да обезбедат соодветни 
тарифи и го мотивираат операторот да го подобри работењето.

Пример – Договор за закуп во Гдањск, Полска: Договорот за закуп беше склучен во 
1992 година, за период од 30 години, помеѓу локалните власти и Saur Neptun 
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Gdansk (СНГ), заедничко вложување помеѓу Saur International и Градот Гдањск 
каде Saur International ќе има целосна контрола на компанијата. СНГ има 
ексклузивно право да ги обезбедува услугите. Одговорностите на операторот 
вклучуваат: (а) одржување на услугите и квалитет на водоснабдувањето и 
одведувањето отпадни води во согласност со полските закони; (б) намалување на 
оперативните трошоци и на загубите на вода; (в) модернизирање на управните 
системи; (г) подобрување на квалитетот на услугите; (д) постигнување на 
стандардите за квалитет на вода на ЕУ во определени рокови; (ѓ) заедничко 
предлагање инвестициони програми со локалните власти. Тарифите се засновани 
на принципот на целосно покривање на трошоците, вклучувајќи и дел за 
инвестиции во капитални работи. Градот продолжува да инвестира во 
проширување на опфатот. Локалните власти се одговорни за: сопственоста на 
средствата, одобрување, предлагање, финансирање на инвестициите и регулација и 
определување на тарифите врз основа на предлозите на СНГ. Субвенциите од 
властите вклучуваат: (а) субвенција на тарифите за групите со ниски приходи 
преку директна компензација на СНГ; и (б)финансирање на инвестициите од 
локалните буџети и заеми.

СНГ ги покрива оперативните трошоци, вишокот оди кај градот за финансирање на 
инвестициите. Комерцијалниот ризик (неплаќањето) е поделен помеѓу СНГ и 
градот. Потрошувачите може да бидат исклучени поради неплаќање ако нивните 
обврски не се платени за повеќе од два периоди на фактурирање. Тарифите може да 
бидат разгледани секои 12 месеци и мора да ја земат во предвид подобрената 
ефикасност и важноста за одредени групи на потрошувачи. Договорот беше три 
пати менуван, менувајќи го времето на годишните преговори за тарифите, 
поделбата на информации и формулата за тарифите на операторот. Големиот пад 
на побарувачката поради поставувањето водомери и затворањето на тешката 
индустрија го погоди бизнисот. Операторот ги диверзифицираше неговите услуги, 
географски се прошири и побара дополнителни зголемувања на тарифите од кои 
повеќето беа одобрени од страна на градот.

Концесии и отуѓувања. Концесијата на приватниот оператор му дава право не 
само за работење и одржување на средствата туку и за финансирање и управување 
со инвестициите, додека сопственоста на средствата, од правен аспект, останува кај 
властите. Правата на сите средства, вклучувајќи ги и оние обезбедени од 
операторот се враќаат на властите по обично 25 – 30 години. Отуѓувањето, како и 
концесијата му дава на операторот целосна одговорност за работењето, 
одржувањето и инвестициите како и правна сопственост на средствата. Концесиите 
и отуѓувањата се предизвикувачки, но овозможуваат поголемо материјализирање 
на придобивките од учеството на приватниот сектор, вклучувајќи и мобилизирање 
средства за инвестиции. Можни се повеќе варијанти на овие модели. Заедничката 
сопственост, на пример, може да обезбеди учество на приватниот сектор и да ја 
потврди посветеноста на властите на потфатот, а во исто време да ја олесни 
чувствителноста на јавноста за продавањето средства на јавните претпријатија.
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Пример – Концесија во Софија, Бугарија: Договор за концесија на 25 години (без 
можност за продолжување) беше потпишан помеѓу Општина Софија и International 
Water Ltd од САД/ВБ. Обврските на операторот се детално определени и се 
базирани на резултатите, а минималниот износ на капитални инвестиции е 
дефиниран во договорот. Квалитетот на услугите треба да се одржува во 
согласност со бугарските закони и со меѓународните / европските стандарди. 
Главните одговорности на операторот опфаќаат: управување, работење и 
одржување, вклучувајќи и рехабилитација и проширување на постојната 
инфраструктура во областа на опслужување и инвестиции вклучувајќи определени 
цели низ времетраењето на договорот. Властите и понатаму се сопственици на 
средствата.

Властите на операторот (Софија Вода / СВ) му ги пренесоа оние ризици на кои СВ 
има контрола, додека задржаа многу други ризици, освен оној на побарувачката. 
Според договорот, СВ ги поднесува следните ризици: каматни стапки, приходи, 
побарувачка, одредени промени на законите и одредени случаи на виша сила (на 
пример зголемени трошоци поради војна, граѓански немири и слично). 
Потрошувачите ги поднесуваат ризиците од инфлација, менување на курсот и 
тарифите и други случаи (на пример промена на законите). И властите и 
операторот ги преземаат странските кредити. Воспоставувањето на концесијата 
траеше повеќе од две години, од почетокот на првичните студии до крајното 
потпишување на договорот. 

Пример – Делумно отуѓување во Биелско – Биала, Полска: Водоводното 
претпријатие во Биелско – Биала, АКВА С.А. / АКВА прво презема внатрешни 
реформи за поправање на неговото работење и финансиска состојба и за 
поставување на темелите за учество на приватниот сектор. Општата цел на 
програмата беше да се зајакне управувањето и работењето на АКВА, да се 
подобрат услугите на водоснабдување и одведување отпадни води и да се прошири 
прочистувањето на отпадните води за да се придонесе во чистењето на водените 
ресурси на регионот. Програмата постигна значителен успех бидејќи 
претпријатието сега работи покомплексен систем на водоснабдување и одведување 
отпадни води, а со помалку вработени и успешно беа воведени нови 
сметководствени и управувачки системи и постапки. Услугите за корисниците беа 
компјутеризирани во делот на пријавите, договорите и поплаките. Компанијата 
денес опслужува околу 37.350 потрошувачи и ужива значителна автономија во 
работењето.

По делумната приватизација АКВА СА сега е друштво со ограничена одговорност 
(ДОО). Сопственици се градот Биелско Биала (51,6 проценти) и International Water 
UU Holdings BV, приватен стратешки партнер (33,18 проценти). Остатокот се во 
сопственост на други заедници кои ги опслужува претпријатието. Секојдневното 
раководење на претпријатието се извршува од одбор кој го сочинуваат две лица, 
едно назначено од градот, а другото од приватниот партнер. Надзорниот одбор 
(градот и приватниот партнер) ги оценува финансиските и управните извештаи и 
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предлози од управниот одбор и поднесува годишни извештаи до содружниците, но 
не се меша во управувањето со компанијата.

Статистички додаток

Слика A1.1  Конвергенција на рурална – урбана сиромаштија …само во 
Република Македонија

Source:  ECSPE, Програмска проценка на сиромаштијата во Западен Балкан, „Профил на 
сиромаштијата: Менување на природата на сиромаштијата?“, Powerpoint, 1 јуни 2006 
година
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Табела A1.1  Сиромашните имаат ограничен пристап до пазарот на трудот: 

Показатели за пазарот на труд по локација и сиромашни / несиромашни, 2002-
2004.

Стапки на вработеност Стапки на активност Стапки на невработеност
2002 2004 2002 2004 2002 2004

МАКЕДОНИЈА 42.2 43.8 62.9 63.7 32.9 31.2

СИРОМАШНИ 28.2 33.0 57.9 60.4 51.3 45.3
Скопје 22.0 22.3 57.4 57.1 61.6 61.0
Други градови 29.9 35.8 69.5 66.5 57.0 46.2
Рурални 29.7 35.4 51.3 56.7 42.1 37.6

НЕСИРОМАШНИ 45.7 46.4 64.1 64.5 28.7 28.0
Скопје 44.9 46.1 64.7 65.1 30.7 29.2
Други градови 45.5 45.4 66.3 68.2 31.3 33.5
Рурални 46.4 47.6 61.6 60.5 24.7 21.3

Извор: Пресметки на кадарот на СБ базирани на АПД 2002 и 2004. Забелешка: Податоците на АПД за пазарот на 
трудот не се целосно во согласност со податоците на АРС (Табела 3), поради различните примероци и 
дефиниции. 

Табела A1.2 Подложност на сиромаштија во 2004 (во %)

Извор:  ECSPE, Проценка на сиромаштијата во Западен Балкан, „Република Македонија:  Раст и 
сиромаштија, 2002-2004“, 1 јуни 2006 година

1x 1.5 x 2 x
ВКУПНО 20.5 39.6 55.9

СЕКТОРИ
  Урбан 19.5 37.5 53.6
  Рурален 21.8 42.5 59.1

РЕГИОНИ
  Скопје 17.9 36.6 49.3
  Други 21.2 40.4 57.7

Удел на населението кое живее под линијата на сиромаштија помножена со
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Табела A1.3  Формален приход од неземјоделски труд им помогна на 
сиромашните во руралните подрачја: 

Извори на приходи како % од вкупните приходи, 2002 – 2004
Македонија Скопје Другите градови Рурални подрачја

2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004

Приходи од земјоделство 6.2 6.5 0.0 0.0 2.3 3.2 16.0 15.9

Неземјоделски приходи 51.4 53.4 60.4 60.8 56.4 57.3 38.1 42.5

Формални 46.5 48.5 56.9 56.6 51.4 53.3 32.1 36.2

Неформални 4.9 4.8 3.5 4.2 4.9 4.0 6.0 6.3

Јавни социјални примања 29.3 27.1 33.1 31.7 30.9 28.5 24.1 21.7

Пензии 26.2 24.4 29.3 29.2 28.5 26.0 20.8 18.4

Јавни трансфери 3.1 2.8 3.9 2.6 2.4 2.5 3.4 3.2

Приватни трансфери 4.4 4.2 0.6 1.6 2.5 1.7 9.6 9.3

Друго 8.7 8.8 5.8 5.8 7.9 9.3 12.1 10.6

ВКУПНО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Извор: Пресметки на кадарот на СБ базирани на АПД 2002 и 2004.
Извор:  ECSPE, Проценка на сиромаштијата во Западен Балкан, „Република Македонија:  Раст и 
сиромаштија, 2002-2004“, 1 јуни 2006 година
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