ЕФЕКТИТЕ ОД ЕКОНОМСКАТА И
ФИНАНСИСКАТА КРИЗА ВРЗ
ОПШТИНИТЕ
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Впвед
Од септември 2008, глпбалната финансиска и екпнпмска криза направи нејзинптп
влијание да се ппшуствува се ппвеќе врз еврппските градпви и регипни. Згплемен брпј на
лпкални и регипнални власти се најдпа ппгпдени пд кредитнипт стиспк и ппадашките
ресурси вп време кпга мнпгу пд нивните градани се сппшуваат сп екпнпмски прпблеми
какп ппследица на рецесијата и никпј не мпже да предвиди щтп ќе биде целпснипт ппсег
и траеое на ппстпешката криза.
Сп цел да се прпцени влијаниетп на финансиската и екпнпмската криза врз лпкалните
власти, Заедницата на единиците на лпкалната сампуправа (ЗЕЛС) спрпведе анкета ппмеду
нејзините шленки, вп март-април 2012. Ова беще направенп за да придпнесе на
дискусијата за финансиската и екпнпмската криза, какп и нејзинптп влијание, ЗЕЛС какп
шадпр прганизација на македпнските ппщтини гп превзема пвпј пбид за да ги мапира
ефектите на кризата врз лпкалните власти вп Република Македпнија. Ние ги пращавме
нащите шленки да ни дадат мислеоа и прелиминарни анализи за директнптп влијание врз
нивната пднпсна ппщтина и да ги презентираат нивните ппсебни активнпсти вп ппглед на
кризата. Мнпгу пд нив пбезбедија вредни инфпрмации за нивните активнпсти и
лпбираоетп на наципналната влада.
Анкетнипт пращалник беще дпставен некплку пати пп електрпнски пат дп сите ппщтини вп
Република Македпнија, пднпснп дп 84 ппщтини плус Градпт Скппје. Истп така, сп цел да се
згплеми прпцентпт на ппщтини кпи пдгпвприле на пращалникпт, пп негпвптп дпставуваое
следеще телефпнскп јавуваое дп сите ппщтини за да се пппплни пращалникпт. На
пращалникпт пдгпвприја 49 ппщтини (58%).
Анкетнипт пращалник требаще да се пптпплни пд самите ппщтини и се спстпеще пд
кпмбинација на седум затвпрени и шетири птвпрени пращаоа. Затвпрените пращаоа беа
анализирани сп ппмпщ на СПСС (Статистишки пакет за ппщтествени науки), дпдека врз
птвпрените пращаоа се примени квалитативна анализа на ппдатпците.

2

Обрабптка на прашалници
Унивариантни статистики
Од целипт примерпк кпј се спстпи пд 49 ппщтини скпрп е ист брпјпт на урбани и рурални
ппщтини кпи щтп ушествувале вп истражуваоетп. Однпснп, 25 ппщтини (51%) се рурални,
дпдека 24 ппщтини (49%) се урбани.
Какп щтп мпже да се види пд Табелата 1 мнпзинствптп пд ппщтини имаат изјавенп дека се
ппгпдени пд екпнпмската и финансиската криза. Пптпшнп, 47 ппщтини (95,9%) се ппгпдени
пд кризата, а 2 ппщтини (4,1%) изјавиле дека не се ппгпдени пд кризата.

Табела 1
Дали вашата ппштина е ппгпдена пд
екпнпмската и финансиската криза
Фреквенција Прпцент
Да

47

95,9

Не

2

4,1

Вкупнп

49

100,0

Вп ппглед на тпа какп се ппгпдени сппствените извпри на прихпди пд екпнпмската и
финансиската криза, најгплем дел пд ппщтините сметаат дека пвие извпри се имаат
згплеменп, тпа се вкупнп 22 ппщтини (48,9%). Следната категприја се ппщтините кпи
сметаат дека средствата се имаат намаленп, вкупнп 19 ппщтини (42,2%). Ппследната
категприја ја спшинуваат ппщтините кај кпи нема прпмени, 4 ппщтини (8,9%)

Табела 2
Сппствени извпри на прихпди
Фреквенција Прпцент
Згплемен

22

48,9

Намален

19

42,2

Нема прпмена

4

8,9

Вкупнп

45

100,0
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Какп щтп мпже да се види пд табелата 3, ист брпј на ппщтини сметаат дека екпнпмската и
финансиската криза или не изврщила прпмена или ги згплемила нивните прихпди пд
перспнален данпк на дпхпд. Најмалата група пд 10 ппщтини (22,7%) смета дека пвпј
прихпд е намален.
Табела 3
Перспнален данпк на дпхпд
Фреквентнпст Прпцент
Нема прпмена

17

38,6

Згплемен

17

38,6

Намален

10

22,7

Вкупнп

44

100,0
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Какп щтп мпже да се види пд Табелата 4, најгплем дел пд ппщтините 21 (55,3%) сметаат
дека прихпдите пп пснпв на дпнации се имаат намаленп. Следните две групи се блиску сп
брпјките, групата кпја смета дека нема прпмени изнесува 9 ппщтини (23,7%), дпдека пние
кпи сметаат дека е згплемен е 8 ппщтини (21,1%). 11 ппщтини немаат пдгпвпренп на
пращаоетп.

Табела 4
Дпнации
Фреквентнпст Прпцент
Намален

21

55,3

Нема прпмена

9

23,7

Згплемен

8

21,1

Вкупнп

38

100,0
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Какп щтп мпже да се забележи пд Табела 5, најгплем дел пд ппщтините 18 (48,6%) сметаат
дека капиталните дптации се намалени. Следната група пп брпјнпст 12 (32,4%) има
пријавенп дека нема прпмени. Дпдека ппследната група пд 7 ппщтини (18,9%) смета дека
се имаат згплеменп капиталните дптации. 12 ппщтини немаат пдгпвпренп на пращаоетп.
Табела 5
Капитални дптации

Фреквентнпст Прпцент
Намален

18

48,6

Нема прпмена

12

32,4

Згплемен

7

18,9

Вкупнп

37

100,0
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Какп щтп мпже да се види пд табелата 6, ист брпј на ппщтини смета дека екпнпмската и
финансиската криза или немала влијание или ги намалила дптациите за делегирана
надлежнпст. Знаши, 11 ппщтини сметаат дека нема прпмена, и истп тплку сметаат дека
пвие дптации се намалени. Вп третата група се ппщтините 9 кај кпи се има згплеменп пвпј
прихпд. 16 ппщтини немаат пдгпвпренп на пращаоетп, щтп укажува мпжеби на ситуација
вп кпја ппщтините немаат вакпв вид на прихпди.

Табела 6
Дптации за делегирана надлежнпст
Фреквентнпст Прпцент
Нема прпмена

11

35,5

Намален

11

35,5

Згплемен

9

29,0

Вкупнп

31

100,0
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Бивариантни статистики
1. Фактпт дали ппщтината е рурална или урбана се шини дека нема ефект на тпа дали
ппщтината е ппгпдена пд екпнпмската криза или не. Вп примерпкпт пд 49 ппщтини, 96%
пд руралните ппщтини биле ппгпдени пд екпнпмската криза, дпдека 95,8 пд урбаните
биле ппгпдени пд екпнпмската криза. Crosstabulation chi-square тестпт беще направен за
да ја види врската ппмеду урбана/рурална ппщтина и ппгпденпста пд екпнпмската криза.
Не беа прпнајдении статистишки знашајни разлики вп нивптп на ппгпденпст на ппщтините
пд екпнпмската криза вп зависнпст пд тпа дали пщтината е рурална или урбана (X 2
(1)=0.001, p>.05).
2. Дали станува збпр за урбана или рурална ппщтина се шини дека има мал ефект врз
сппствените извпри на прихпди. Вп примерпкпт пд 49 ппщтини, 13% пд руралните
ппщтини немаат прпмена кпга станува збпр за сппствените извпри на прихпди, дпдека тпа
е слушај кај 4,5% пд урбаните ппщтини. 54% пд урбаните ппщтини имаат известенп дека
сппствените прихпди се имаат згплеменп, истптп гп имаат изјавенп 43,5 пд руралните
ппщтини. Намален е прихпдпт кај 40,9 урбани ппщтини и 43,5 рурални ппщтини.
Crosstabulation chi-square тестпт беще направен за да ја види врската ппмеду
урбана/рурална ппщтина и ппгпденпста на сппствените извпри на прихпди. Не беа
прпнајдении статистишки знашајни разлики вп нивптп на ппгпденпст на ппщтините пд
екпнпмската криза вп зависнпст пд тпа дали пщтината е рурална или урбана (X 2 (1)=1,213,
p>.05).
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3. Карактеристиката урбана/рурална ппщтина изгледа дека има ефект врз прихпдпт пд
перспнален данпк на дпхпд. 45% прпценти пд урбаните ппщтини немаат прпмена вп
перспналнипт данпк на дпхпд, дпдека тпа е слушај сп 31,8% пд руралните ппщтини.
Згплемен е прихпдпт пп пвпј пснпв кај 40,9% урбани ппщтини и кај 36,4 рурални ппщтини.
На крај, пвпј прихпд е намален кај 31,8% рурални ппщтини, за разлика пд 13,6% кај
урбаните ппщтини. Crosstabulation chi-square тестпт беще направен за да ја види врската
ппмеду урбана/рурална ппщтина и ппгпденпста на перспналнипт данпк на дпхпд. Не беа
прпнајдении статистишки знашајни разлики вп нивптп на ппгпденпст на ппщтините пд
екпнпмската криза вп зависнпст пд тпа дали пщтината е рурална или урбана (X 2 (1)=2,188,
p>.05).
4. Дали станува збпр за урбана или рурална ппщтина се шини дека нема некпј ппсебен
ефект врз дпнациите. Кпга станува збпр за урбаните ппщтини 21,1% немаат прпмена вп
ппглед на дпнациите, дпдека тпа е слушај сп 26,3% пр руралните ппщтини. Згплемуваое
на дпнациите пријавиле 21,1% пд урбаните, и истп тплкав прпцент 21,1% пријавиле
руралните. На крај, 57,9% пд урбаните ппщтини рекле дека нивните прихпди пд
дпнациите се намалени, дпдека тпа е слушај сп 52,6% пд руралните ппщтини.
Crosstabulation chi-square тестпт беще направен за да ја види врската ппмеду
урбана/рурална ппщтина и ппгпденпста на дпнациите.Не беа прпнајдении статистишки
знашајни разлики вп нивптп на ппгпденпст на дпнациите пд екпнпмската криза вп
зависнпст пд тпа дали пщтината е рурална или урбана (X2 (1)=0,159, p>.05).
5. Дали станува збпр за урбана или рурална ппщтина се шини дека има ефект врз
капиталните дптации. Нема прпмена вп капиталните дптации кај 36,8% пд руралните
ппщтини, дпдека кај 27,8% пд урбаните ппщтини тпа е слушај. Згплемени капитални
дптации пријавиле 31,6% пд руралните ппщтини и 5,6% пд урбаните. Намалени капитални
дптации имаат 66,7% пд урбаните ппщтини, дпдека намалуваоетп кај руралните е 31,6%.
Crosstabulation chi-square тестпт беще направен за да ја види врската ппмеду
урбана/рурална ппщтина и ппгпденпста на капиталните дптации. Не беа прпнајдении
статистишки знашајни разлики вп нивптп на ппгпденпст на капиталните дптации вп
зависнпст пд тпа дали пщтината е рурална или урбана (X2 (1)=5,882, p>.05).
6. Дали станува збпр за урбана или рурална ппщтина се шини дека има ефект врз
дптациите за делегирана надлежнпст. Дека нема прпмена вп дптациите за делегирана
надлежнпст изјавиле 37,5% пд руралните ппщтини, дпдека тпа е слушај кај 33,3% пд
урбаните ппщтини. Згплемуваое пријавиле 37,5% пд руралните ппщтини, тпа гп
направиле 20% пд урбаните ппщтини. На крај, намалени се дпнациите за делегирана
надлежнпст кај 46,7% пд урбаните ппщтини, дпдека тпа е слушај кај 25,5% пд руралните
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ппщтини. Crosstabulation chi-square тестпт беще направен за да ја види врската ппмеду
урбана/рурална ппщтина и ппгпденпста на дптациите за делегирана надлежнпст. Не беа
прпнајдении статистишки знашајни разлики вп нивптп на ппгпденпст дптациите за
делегирана надлежнпст вп зависнпст пд тпа дали пщтината е рурална или урбана (X 2
(1)=1,879, p>.05).
Квалитативна анализа
Единиците на лпкална сампуправа беа замплени да пдгпвпрат на следниве птвпрени
пращаоа:
Кпи мерки ги има превземенп ващата ппщтина за да се справи сп екпнпмската и
финансиската криза?
Штп мислите дека ЗЕЛС треба да превземе за да им ппмпгне на ппщтините кпи се
сппшуваат сп финансиската и екпнпмската криза?
Дали ппстпјат активнпсти кпи би сакале ЗЕЛС да ги превземе вп пднпс на владата
за да таа да им ппмпгне на ппщтините кпи се сппшуваат сп финансиската и
екпнпмската криза?
Дали имате преппраки кпи би сакале ЗЕЛС да ги пренесе дп дпнатприте вп ппглед
на пптребната ппддрщка пд нивна страна за ппщтините кпи се сппшуваат сп
финансиската и екпнпмската криза?
1. Кпи мерки ги има превземенп вашата ппштина за да се справи сп екпнпмската и
финансиската криза?
Одгпвприте кпи ппщтините ги имаат даденп вп ппглед на мерките кпи ги имаат
превземенп за да се справат сп екпнпмската и финансиката криза мпже да се ппделат вп
некплку групи: мерки за згплемуваое на сппствените прихпди, щтедеое, непревземаое
мерки и други мерки кпи ппщтините ги имаат превземенп.
Сппствени прихпди
Згплемуваое на сппствените прихпди
27 ппщтини имаат изјавенп дека имаат превземенп активнпсти за згплемуваое на сппствените
прихпди. Една ппщтина применила навремена дпстава на рещенија за данпк на импт, фирмарина
и кпмунална такса. Дпдека, две ппщтини имаат дпставенп пппмени дп дплжниците.
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Присилна наплата
Седум ппщтини, имаат пристапенп кпн присилна наплата на сппствените извпри на финансираое.
Три ппщтини имаат превземенп мерки за наплата на старипт дплг, сп щтп ги имаат згплеменп
сппствените извпри на прихпди.
Инпвативни мерки за згплемуваое на сппствените прихпди
15 ппщтини имаат превземенп инпвативни мерки за да ги згплемат сппствените прихпди. Седум
ппщтини имаат пристапенп кпн бараое на дпнации и инвестиции пд дпмащни и странски
институции. Две ппщтини имаат аплициранп на прпекти сп цел да се згплемат прихпдите сп кпи
би се спздале услпви за ппвеќе капитални инвестиции. Една ппщтина, изгптвува пснпвни
градежни прпекти вп ппвеќе пбласти се сп цел да спздаде ппгплеми мпжнпсти за аплицираое кај
дпнатприте и респрните министерства за дпбиваое на дппплнителни средства пд дпнации и
капитални дптации за финансираое на прпекти пд пбласта на инфраструктурата на ппщтината.
Четири ппщтини имаат превземенп згплемени активнпсти за привлекуваое на инвеститпри.
Шест ппщтини имаат впведенп плеснителни мерки сп цел да ја згплемат наплатата на сппствените
прихпди, на пр, една ппщтина пвпзмпжила плаќаое на пбврските спрема ппщтините на рати.
Друга ппщтина гп има намаленп изнпспт кпј щтп правните лица – пбврзници пп пснпв на
фирмарина гп плаќаат на гпдищнп нивп, дпдека трета ппщтина ја намалила кпмуналната такса за
градба. Една ппщтина размислува да се намали изнпспт за истакнуваое на фирма пд 6.000 денари
на 4.000 денари, сп цел да се пвпзмпжи реалнипт сектпр ппредпвнп да ги измирува пбврските и
да се избегне мерката на присилна наплата. Две ппщтини сп плеснителните мерки се стремат да
птвпрат нпви рабптни места. На пр. една пд пвие две ппщтини планира да ја ппстигне таа цел
преку пслпбпдуваое пд надпместпкпт за уредуваое на градежнп земјищте, дпдека другата дава
ппвплнпсти при изградбата за привлекуваое на инвеститпри.
Три ппщтини имаат изврщенп репрпценка на данпк на импт, дпдека една ппщтина има изврщенп
репрпценка на данпшните пбврзници.
Две пд ппщтините ги згплемиле свпите извпри на прихпди преку прпдажба на ппщтински импт.
Други мерки кпи ппщтините ги имаат наведенп какп средства преку кпи ги згплемуваат
сппствените прихпди се: една ппщтина применила медиумска кампаоа и инфпрмираое на
данпшните пбврзници за редпвнп плаќаое на данпшните пбврски, какп и градежна експанзија.
Друга ппщтина, преку прпграмата за ппдпбруваое услпвите за престпј на гпстите настпјува да се
спздадат ппдпбри услпви за да, и ппкрај екпнпмската криза, имаат ппвеќе ппсетители сп щтп ќе
се згплеми надпместпкпт пп пснпва за такса за престпј и ќе се ппдпбри екпнпмската мпќ на
угпстителскп-туристишките субјекти а сп тпа и на самата ппщтина. Трета ппщтина има превземенп
лпбирашки активнпсти дп ЗЕЛС и надлежните институции за да ги дпбие средствата кпи му
следуваат. Четврта ппщтина ги има згплеменп свпите прихпди преку легализација на бесправнп
изградените пбјекти.
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Штедеое
24 ппщтини имаат впведенп мерки на щтедеое вп ппглед на текпвните трпщпци. Мерките мпжат
да се ппделат вп некплку категприи. Вп првата категприја ги ппфаќа неплаќаоетп или
намалуваоетп на трпщпците за репрезентации, патни и дневни трпщпци за службени патуваоа.
Една ппщтина има впведенп мерка за непдржуваое на “никакви прпслави пп ппвпд нпвпгпдищни
или други празници на сметка на ппщтинскипт бучет”. Вп втпрата категприја, спада защтедата на
режиските трпщпци какп струја, впда, телефпн, грееое, какп и канцелариски материјали. Вп
третата категприја, наведена пд три ппщтини, спадаат замрзнуваоата на врабптуваоата вп
ппщтинската администрација или пак нивнп сведуваое на минимум, какп и мпратприумпт на
унапредуваое на рабпта.
Овие мерки директнп кпресппндираат сп преппраките кпи владата ги упати дп ппщтините вп
ппглед на мерките кпи тие треба да ги превземат за да се справат сп екпнпмската и финансиската
криза. Две ппщтини експлицитнп имаат наведенп дека ги применуваат преппраките пд Владата за
справуваое сп екпнпмската и финансиската криза.
Две ппщтини ги имаат намаленп текпвнп пперативните трпщпци за сметка на капиталните
инвестиции. Мерките за справуваое сп екпнпмската и финансиската криза щтп една пд пвие
ппщтини ги превземала се пднесуваа на тпа щтп ги намалила текпвнп-пперативните трпщпци кпи
изнесуваат самп 19,66% пд вкупните расхпди за сметка на капиталните инвестиции кпи изнесуваат
56,41% пд вкупните расхпди.
Защтедата на енергијата се спрпведува и сп други мерки, на пример една ппщтина има изврщенп
замена на светилките за јавнп псветлуваое сп екпнпмишни сијалици, дпдека друга ппщтина гп
спрпведува прпект за гасификација.

Нема превземенп мерки
Две ппщтини немаат превземенп никакви мерки за да се справат сп екпнпмската криза. Една пд
пвие две ппщтини веќе ппдплг временски перипд е сп блпкирана сметка, щтп е пришина да не
мпже да превземе нищтп вп врска сп екпнпмската криза.

Други мерки кпи ппштините ги имаат превземенп
Меду пстанатите мерки кпи ппщтините ги имаат сппменатп дека ги имаат превземенп се и
пдлагаое на реализација на некпи прпекти, намалуваое на степенпт на капиталните инвестиции,
кредитнп задплжуваое за капиталнп инвестираое, кпнтинуиран мпнитпринг и плаќаое на
пбврските за бучетските кприсници, не превземаое на пбврски ппгплеми пд мпжнпстите,
збратимуваое сп ппщтини – шленки на ЕУ, згплемуваое на делпт пд капитални инвестици пд
бучетпт, згплемуваое на делпт пд финансираое на прпекти пд јавен интерес пд бучетпт,
згплемуваое на ставката на спцијална ппмпщ за 100%, ангажираое на неврабптени лица вп јавни
рабпти на сите нивпа.
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2. Штп мислите дека ЗЕЛС треба да превземе за да им ппмпгне на ппштините кпи се
сппчуваат сп финансиската и екпнпмската криза?
3. Дали ппстпјат активнпсти кпи би сакале ЗЕЛС да ги превземе вп пднпс на владата за
да таа да им ппмпгне на ппштините кпи се сппчуваат сп финансиската и екпнпмската
криза?
Најгплем дел пд ппщтините кпга беа пращани вп шетвртптп пращаое пд пращалникпт кпи мерки
ЗЕЛС треба да ги превземе за да им ппмпгне на ппщтините кпи се сппшуваат сп кризата пдгпвприја
дека се тпа мерки кпи би биле наспшени спрема владата. Петптп пращаое вп пращалникпт пак
бараще пд ппщтините да ппспшат активнпсти кпи би сакале ЗЕЛС да ги превземе вп пднпс на
владата за да таа им ппмпгне на ппщтините кпи се сппшуваат сп финансиската и екпнпмската
криза. Од тие пришини, пращаоетп 4 и 5 пд пращалникпт ќе бидат анализирани заеднп вп
мпментите кпга пдгпвприте се преклппуваат, пднпснп се пднесуваат на мерки кпи ЗЕЛС треба да
ги превземе вп пднпс на владата.
Одгпвприте на ппщтините вп ппглед на активнпстите кпи ЗЕЛС треба да ги превземе вп пднпс на
владата мпже да се ппделат вп некплку категприи: згплемуваое на прихпдите, навременп и
целпснп префрлаое на средствата, лпбираое, блпкирани ппщтини, банки, ЕВН, кпфинансираое и
други мерки кпи ЗЕЛС треба да ги превземе.

Згплемуваое на прихпдите
32 ппщтина пд 49 (65%) кпи ушестуваа вп пваа истражуваое имаат наведенп дека ЗЕЛС треба да
превземе активнпсти наспшени кпн владата сп цел да се згплемат сппствените прихпди на
ппщтините пп разлишни пснпви.
26 пд анкетираните ппщтини пред се сакаат да видат ЗЕЛС да превземе активнпсти за да се
згплеми прпцентпт кпј щтп ппщтините гп дпбиваат пп пснпв на данпк на дпдадена вреднпст (ДДВ).
Одредени ппщтини имаат и кпнкретни предлпзи, на пр. Предлаг пд една ппщтина да ДДВ се
згплеми пд 4 на 6%. Две ппщтини сакаат да се измени нашинпт на распределба на ДДВ и да не
биде сппред брпјпт на жители. Една пд пвие ппщтини предлага фактпрпт рурална ппщтина да се
земе вп предвид, дпдека другата предлага да се земе вп предвид фактпт дека вп нејзината
ппщтина има 700 викенд куќи и 150 гарспоери вп кпи сппствениците престпјуваат ппгплем дел пд
гпдината, така да надпместпкпт пп пснпв на жителствп да биде ппгплем.
Осум ппщтини сметаат дека ЗЕЛС треба да настпјува да се згплеми прпцентпт на перспнален
данпк на дпхпд кпј се пренесува на ппщтините. Две ппщтини сметаат дека перспналнипт данпк
треба вп целпст да се птстапи на ппщтините какп извпрен прихпд.
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14 ппщтини сметаат дека ЗЕЛС треба да делува вп наспка на згплемуваое на блпк дптациите за
изврщуваое на делегираните надлежнпсти. Ппсебнп се истакнува пптребата пд згплемуваое на
дптациите за пбразпваниетп. Дпдека, щест ппщтини сметаат дека треба да се згплемат
капиталните дптации.
Четири ппщтини сметаат дека треба да се згплеми делпт на средства пд Агенцијата за државни
патищта. Две ппщтини сметаат дека пдреден прпцент пд кпнцесиите пд земјпделскп земјищте
треба да се дадат на ппщтините.

Навременп и целпснп префрлаое на средствата
12 Опщтини имаат истакнатп дека е пптребнп ЗЕЛС да интервенира кај владата сп цел навременп
и целпснп трансферираое на блпк дптациите и ДДВтп на ппщтините.

Лпбираое
14 ппщтини ппсебен акцент ставија на лпбираоетп пд страна на ЗЕЛС дп владата, сп цел да ги
защтити интересите на ппщтините и да биде нивнипт глас. Ппнатака, да иницира предлпзи дп
владата за прпмена на закпнските прпписи и другите акти вп кприст на ппщтините, на пр. една
ппщтина смета тпа треба да се прави ппсебнп вп пднпс на закпните сп кпи се намалуваат
прихпдите, какп щтп бил слушајпт сп закпнпт за кпмунални такси и закпнпт за административни
такси. Друга ппщтина смета дека треба да се прганизира заеднишки спстанпк ппмеду
претставниците на ЗЕЛС и владата. Три ппщтини ппсебнп ја истакнаа пптребата пд лпбираое на
Министерствптп за финансии. Една пд пвие три ппщтини смета дека пва министерствп треба да се
лпбира за да се пвпзмпжи ппщтините да земат заем сп ппвплни услпви, какп и да се пбезбеди
спгласнпст за кредит. Дпдека, друга пд пвие ппщтини сака пднпснптп министерствп да ги испплни
свпите закпнски пбврски спгласнп Закпнпт за финансираое на ппщтините.

Блпкирани ппштини
Четири ппщтини шии сметки се блпкирани сметаат дека ЗЕЛС треба да се ангажира пкплу
деблпкираое на нивните сметки. Една ппщтина смета дека треба да се изнајде нашин за
пдлпженп плаќаое на дплгпвите на ппщтините кпи се блпкирани ппдплг временски перипд и дека
треба да се издејствува птпис на каматата на дплгпт за кпј се блпкирани. Дпдека друга ппщтина
смета дека ЗЕЛС треба да се инвплвира за да се пбезбеди пдпбруваое на ппзајмица пд
републишкипт бучет сп цел деблпкада на сметката.

Банки
Три ппщтини сметаат дека ЗЕЛС треба да делува вп пднпс на пбезбедуваое на ппвплни услпви вп
кпмерцијалните банки за задплжуваое.
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ЕВН
Две ппщтини ја истакнаа пптребата пд превземаое мерки вп пднпс на ЕВН. Сппред една ппщтина
„за дплгпвите за струја, кпи се на тпвар на ппщтините сппред извещтајпт на ЕВН, да се

ппдгптви специјална Кпмисија при ЗЕЛС, заеднп сп Државнипт Завпд за Ревизија и сп
Министерствптп за екпнпмија, да се направи кпнтрпла на Извещтаите кпи ЕВН им ги праќа
на јавните институции (ппщтините, ушилищтата и др.), нп истп така да се направат и
наппри, ушилищтата и градинките, ппщтп се јавни институции, да се прпменат цените за
килпват кпи се пптпваруваат сп цени истп какп и индустриските субјекти. „ Другата
ппщтина спгледува ппинакпв прпблем кпга станува збпр за ЕВН и бара да се рещат
„прпблемите сп ЕВН кпи ги имаат бизинис сектпрпт, сп кпи се услпвуваат сп виспки такси
за приклушуваое на нивната електришна мрежа.„
Кпфинансираое
Една ппщтина предлага „пснпваое на ревплвинг фпнд преку кпј ќе мпже да се кпристат средства

за реализација на прпекти за кпи е пптребнп кп-финансираое какп и за прпекти кпи се
пбезбедени врз пснпва на грант, нп за кпи исплатата треба најнапред да ја пбезбедат
ппщтините а пптпа да направат ппвратпк (IPA CBC и IPARD).„ Друга ппщтина истп така ја
истакнува пптребата за прпнапдаое на сппдветни рещенија за финансираое и
реализација на капитални прпекти кпи бараат кпфинансираое.
Други мерки кпи ЗЕЛС треба да ги превземе
Две ппщтини сметаат дека треба да се згплеми и прпщират видпвите на пбуки за државните и
јавните службеници. Една пд пвие две ппщтини ппсебнп би ја ценела пбуката на ппщтинската
администрација кпја рабпти вп пбласта на администрираое на сппствените прихпди на
ппщтината. Дпдека другата смета дека треба да се дпекипира и пбуши канцеларијата за врски вп
Брисел за привлекуваое на средства пд фпндпвите на ЕУ.
Вп ппглед на тпа щтп ЗЕЛС би требалп да превземе за да им се ппмпгне на ппщтините кпи се
сппшуваат сп финансиската и екпнпмската криза дпбиени се изплирани сугестии. Една ппщтина
смета дека треба да им се ппмпгне на ппщтините кпи наследиле лпща финансиска спстпјба

пд претхпднипт перипд и неппдгптвени ја дпшекале финансиската криза, какп и да се даде
ппмпщ вп репрпграмираоетп на дплгпвите се сп цел да се стабилизираат спстпјбите и
нејзинптп функципнираое. Друга ппщтина сугерира дека ЗЕЛС треба да иницира
фпрмираое на Фпндпви за впеднашуваое меду регипните вп Република Македпнија за да
се надминат разликите кпи ппстпјат ппмеду нив. Трета ппщтина би сакала да дпбива
ппвеќе инфпрмации кпи се пд кприст за ппщтините сп цел да се искпристат сите средства
и нашини за надминуваое на кризата. Четврта ппщтина би ценела дпкплку ЗЕЛС мпже да
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им ппмпгне вп прпмпција на нивната ппщтина и шистата екплпщка средина, сп цел да се
унапреди селскипт туризам. Петта ппщтина смета дека ЗЕЛС треба ппвеќе да се
кпнсултираа сп ппщтините за надминуваое и заеднишкп рещаваое на прпблемите сп
екпнпмската и финансиската криза. Шеста ппщтина сака да се пдпбри ппзајмица на
ппщтините кпи имаат прпблеми сп ликвиднпста. Седма ппщтина смета дека ЗЕЛС треба да
делува за да владата ги прпщири свпите кпнкретни активнпсти кпн ппщтините за
ппдпбруваое на услпвите за птвараое и пдржуваое на бизниси. Осма ппщтина смета
дека треба да се изврщи истражуваое за целпкупнипт прпцент на намалуваое на
прихпдите вп сите ЕЛС.
Други активнпсти кпи ЗЕЛС треба да ги превземевп пднпс на владата
Вп пднпс на пращаоетп дали ппстпјат активнпсти кпи би сакале ЗЕЛС да ги превземе вп пднпс на
владата за да таа им ппмпгне на ппщтините кпи се сппшуваат сп финансиската и екпнпмската
криза, беа дадени пдгпвпри кпи беа карактеристишни самп за една ппщтина. Една ппщтина смета
дека ЗЕЛС треба да делува вп наспка на репрпграмираое на дплгпвите кпн владините институции,
агенции и фпндпви. Друга ппщтина сака да види птпис на каматите пп ппбаруваоа пд јавни
претпријатија вп сппственпст на државата. Две ппщтини сметаат дека треба да се впведат нпви
извпри на прихпди, на пр. ппщтините да пдлушуваат за дпделуваое на кпнцесиите за прирпдните
бпгатства и сирпвини, замјпделскп земјищте, кпнцесија за лпв и рибплпв. Една ппщтина би сакала
ЗЕЛС „да ја иницира пптребата за фискална децентрализација на щтп ппвиспкп нивп за да
ппщтините имаат финансиска мпќ сп цел да ги испплнат брпјните пптреби на свпите градани.„
Друга ппщтина смета дека ЗЕЛС треба да иницира дпнесуваое на ппфлексибилен закпн за
задплжуваое на ппщтините и да иницира дпнесуваое на јасен закпн за јавнп приватнп
партнерствп. Трета ппщтина смета дека ЗЕЛС треба да превземе иницијативи за ппдпбруваое на
инфраструктурата за лпкалнипт екпнпмски развпј. Четврта ппщтина би сакала ЗЕЛС да израбпти
Студија за генералната спстпјба на лпкалните сампуправи сп даваое на релевантни преппраки за
намалуваое на диспаритетите.

4. Дали имате преппраки кпи би сакале ЗЕЛС да ги пренесе дп дпнатприте вп ппглед на
пптребната ппддршка пд нивна страна за ппштините кпи се сппчуваат сп финансиската и
екпнпмската криза?
Преппраките кпи единиците на лпкалната сампуправа сакаат ЗЕЛС да ги пренесе дп
дпнатприте за да им ппмпгнат да се справат сп финансиската и екпнпмската криза мпже
да се ппделат вп некплку групи: знашителни финансиски средства, презентираое на
мпжнпстите на ппщтината, ппфлексибилни правила, кпфинансираое и други мерки.
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Значителни финансиски средства
Десет ппщтини сметаат дека ЗЕЛС вп пднпс на дпнатприте треба да лпбира да тие пптппмпгнат
прпекти за кпи се пптребни знашителни финансиски средства. Четири ппщтини се на мислеое дека
дпнатприте треба да финансираат инфраструктурни прпекти. Една пд тие ппщтини смета дека
ппвеќе средства треба да се даваат за инфраструктура, ппсебнп за защтита на живптната средина,
пднпснп за изградба на системи за канализација и прешистителни станици. Вп друга ппщтина се на
мислеое дека сп пглед на тпа дека 70% пд ппщтините се сппшуваат сп прпблемпт сп снабдуваое
сп впда, дпбредпјдена би била дпнатпрска ппмпщ вп пваа пбласт. Трета ппщтина
инфраструктурните прпблеми ги ппврзува сп рещаваое на прпблемите пкплу впдпснабдуваоетп
канализација, асфалтираое на лпкални патищта и улици. Ппнатаму, да се најде дпнатпр за
защтита на впдите на Преспанскптп Езерп сп припритет за изградба на фекална канализација вп
сите населени селски населби и туристишки лпкалитети.
Четири ппщтини сакаат дпнатприте да пвпзмпжат ппмпщ за капитални пбјекти/инвестиции. Две
ппщтини сметаат дека дпнатприте треба да ги ппддржуваат прпекти кпи ги спрпведуваат
ппщтините пд аспект на лпкалнипт екпнпмски развпј. Една ппщтина смета дека дпнатприте треба
да се пптикнат за ппгплемп ушествп вп прпекти пд јавен интерес сп кпи се пстварува нивната
ппщтествена пдгпвпрнпст.

Презентираое на мпжнпстите на ппштините
Сп пглед на тпа дека ЗЕЛС е вп ппстпјан кпнтакт сп дпнатприте, седум ппщтини сметаат дека ЗЕЛС
треба да ги презентира мпжнпстите за инвестираое вп ппщтините пред дпнатприте. Ппнатаму
ЗЕЛС треба да ги заппзнае дпнатприте за предизвиците сп кпи се сппшуваат ппщтините, сп цел да
ги увери дека е пптребна ппмпщ и ЗЕЛС да биде гарант за ефикаснп искпристуваое на дадените
дпнации. На крај, ЗЕЛС треба ппстпјанп да ги известува ппщтините за мпжните кпнкурси кај
дпнатприте.

Ппфлексибилни правила
Пет ппщтини сметаат дека ЗЕЛС треба да издејствува да дпнатприте ги намалат нивните
критериуми и да ги ппеднпстават ппстапките за дпбиваое на дпнации. На пр. една пд вие
ппщтини вели дека дпнатприте треба да бидат флексибилни при евалуација пп пснпв на
критериумите за финансиските капацитети на ппмалите и ппслабите ппщтини и да не се птфрлаат
нивните апликации априпри и впппщтп да не се разгледуваат акп имаат блпкирана сметка.

Кпфинансираое
Четири ппщтини сметаат дека ЗЕЛС треба да делува вп наспка дпнатприте да им ппмпгнат на
ппщтините да пбезбедат средства за кпфинансираое кпга се аплицира за дпбиваое на пдредени
прпекти, пднпснп дпнатприте да ги пбезбедат средствата за кпфинансираое.
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Други мерки кпи ЗЕЛС треба да ги превземе кпн дпнатприте
Кај пва пращаое имаще и изплирани предлпзи. Една ппщтина смета дека дпнациите треба да
стигаат директнп вп ппщтината а не вп министерствата. Друга ппщтина е на мислеое дека
дпнатприте дпбрп ја заврщуваат свпјата рабпта. Трета ппщтина смета дека имајќи ги вп предвид
пдалешенпста пд другите ппгплеми центри и лпщата инфраструктура тещкп да дпнатприте мпжат
да и ппмпгнат на таа ппщтина. Четврта ппщтина гледа пптреба пд прганизираое медунарпдни
кпнференции.
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