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ЗА ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА – ШТИП

Фондација за развој на локалната заедница – Штип (ФРЛЗ) е непрофитна и невладина 

организација, формирана во декември 2006 година, како правен наследник на Центарот за 

поддршка на НВО – Штип.

ФРЛЗ се залага за создавање на локални заедници кои се организирани, проактивни и 

способни да влијаат на благосостојбата и подобрување на квалитетот на живот. Како фондација 

посветена на локалната заедница, ФРЛЗ работи на темите на децентрализација, добро 

владеење, транспарентност и отчетност на јавните власти, владеење на правото, застапување, 

лобирање и развој на локалната филантропија.

ФРЛЗ работи на зголемување на капацитетите и придонесот на граѓанското општество 

кон доследно спроведување на јавните политики и зголемување на одговорноста на граѓаните 

во решавање на локални проблеми. 

Во насока на јакнење на капацитетите на граѓанското општество и поддршка на процесот 

на децентрализација, ФРЛЗ работи на буџетската транспарентност на локалните самоуправи, 

зголемување на државното финансирање за граѓанските организации, но и анализи на 

инфраструктурните инвестиции и ги мониторинг на јавните политики.

ЗА ПРОЕКТОТ „РЕ(ВИЗИЈА) НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ГРАЃАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ“

Проектот „Ре(визија) на финансирањето на граѓанските организации“ го истражува 

трошењето на јавните пари од буџетот на општина Штип од буџетската ставка 463 – Трансфер 

до НВО, наменет за поддршка на граѓанските организации во 2017, 2018 и 2019 година. 

Проектот создава база на детални и сумирани податоци за постапките, практиките, 

висината и корисниците на потрошените средства. Преку посебно утврдена методологија за 

мониторинг проектот дава реална слика за транспарентноста и практиките со кои се трошат 

јавните пари, соодносот на планирани и реализирани буџетски средства и субјектите на кои им 

се распределени јавните пари од буџетот на општина Штип.

Конечно, проектот дава издржани заклучоци и препораки до локалните власти во 

општина Штип за подобрување на практиките и постапките за распределба на финансиските 

средства наменети за поддршка на граѓанскиот сектор.

Проектот е финансиски поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија.
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ВОВЕД

Доделување на средства од буџетот на општина Штип за граѓански организации (ГО) и 

спортски клубови постојано предизвикува реакции во јавноста. Отсуството на јавно достапни 

информации за можностите и начинот на финансирање укажува на нетранспарентност на 

постапките при доделување на средства, немање увид во трошењето и особено недостаток на 

повратна информација и евалуација на ефектот во заедницата од потрошените средства. Ова ја 

доведува во прашање и довербата на граѓаните кон институциите.

Општина Штип секоја година планира средства наменети за активности на НВО, во 

посебна ставка 463 - Трансфер до НВО. Буџетската ставка е поделена во неколку категории и од 

неа се финансираат и други субјекти кои не се регистрирани како здружение или фондација. Во 

отсуство на конкретни информации за субјектите и висината на средства кои ги добиле, многу 

често во јавноста се создава конфузија дека финансиските средства се исклучиво искористени 

за граѓанските организации. Притоа, од буџетите на општина Штип, завршните сметки и 

кварталните извештаи, како единствени јавно достапни податоци за јавноста е невозможно да 

се утврди кои субјекти, за која намена и по кој основ користат буџетски пари. Граѓаните не 

можат да ги разберат техничките податоци во овие документи, а истите не се комуницираат 

преку достапни и разбирливи податоци за пошироката јавност. 

Од друга страна, не постојат ниту сумирани и обработени податоци колку, како и кој 

користи буџетски пари од ставката наменета за поддршка на граѓанското општество. 

Граѓанските организации и граѓаните немаат увид колку вкупно народни пари се доделуваат 

на граѓанските организации, а колку на спортски клубови, индицидуалци или други субјекти, 

ниту на кој начин и по кој основ истите се доделени, а не постои ниту оценка на ефектот во 

заедницата од потрошените средства. 
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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ

НВО – невладина организација

ЗГ – здружение на граѓани

ЗЗФ – Закон за здруженија и 

фондации

ЛЕР – Локален економски развој

ГО – граѓанска организација
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МЕТОДОЛОГИЈА

Целта на оваа анализа е да даде детален преглед на податоците, постапките и 

практиките на кои се распределуваат буџетски средства од буџетот на општина Штип 

наменети за поддршка на граѓанските организации.

Анализата прави преглед на главните аспекти и пишани процедури за распределба 

на финансиски средства од буџетот на општина Штип до здруженија, фондации и други 

субјекти, но и детална обработка на висината на буџетите и корисниците на буџетски 

средства во три години: 2017, 2018 и 2019.

За подготовка на оваа анализа се користени повеќе методи и техники на истражување. 

Користени се квантитативни и квалитативни методи. Во однос на прибирање на податоците, 

користени се примарни и секундарни податоци.

Примарни податоци се прибирани преку директни консултации со Секторот за 

финансиски прашања во општина Штип.

 Секундарни податоци се прибирани преку анализа на:

► подзаконски акти на општина Штип – правилници и методологии

► одлуки за распределба на финансиски средства од Советот на општина Штип

► годишни буџети на општина Штип

► финансиски извештаи и завршни сметки на општина Штип

► други податоци, добиени врз основа на барања за слободен пристап до информации од јавен 

карактер.

 Врз основа на добиените податоци и информации, а со цел донесување на заклучоци 

базирани на докази, користен е метод на анализа и синтеза. Во интерес на споредбен приказ на 

податоците, користен е компаративниот метод.

Од квантитативните методи, користен е методот на статистичка анализа во делот на 

прибирање и сумирање на податоци за висината на средствата и бројот на корисници.

Целата содржина, заклучоците и препораките од оваа анализа се во интерес на 

подобрување на практиките и постапките за распределување на јавните пари од буџетот на 

општина Штип и презентирање на детални и разбирливи податоци за тоа, како, кому и на што 

се потрошени парите наменети за поддршка на граѓанските организации во општина Штип.
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ПРАВНИ АКТИ И ПОСТАПКИ

 

 Во предметниот период од три години (2017, 2018 и 2019), општина Штип се води 

согласно правилата и постапките пропишани во два клучни документи и  тоа:

► Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери до здруженија на 

граѓани, поединци, фондации, наменски дотации и еднократна парична помош на физички 

лица (Службен гласник бр.11/2009 и 09/2011) – во понатамошниот текст: Правилник и

► Методологија за доделување на финансиска поддршка на проекти на здруженија и 

фондации од буџетот на општина Штип (Службен гласник бр.02/2019) – во понатамошниот 

текст: Методологија

1) Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери до 

здруженија на граѓани, поединци, фондации, наменски дотации и еднократна 

парична помош на физички лица

 Правилникот во исти рамки го става доделувањето на финансиски средства од буџетот на 

општина Штип и на здруженија и фондации и на спортски клубови и на физички лица. Ова во 

пракса создава конфузија од кои буџетски програми се доделуваат финансиски средства на 

различни субјекти.

Области:

► Спорт

► Техника

► Култура, уметност и образование

Подобни субјекти:

► Спортски клубови и професионални спортски клубови, регистрирани на подрачјето на 

општина Штип

► Поединци од областа на спортот

► Здруженија и поединци од областа на техниката

► Здруженија и поединци од областа на културата, уметноста и образованието

► Физички лица

Намена и износ на финансиски средства кои можат да бидат доделени:

Спорт:

► Спортски клубови, спортисти - поединци и професионални спортски клубови 

регистрирани на подрачјето на општина Штип можат да добијат финансиски средства 

заради поддршка и унапредување на спортот, согласно нивните потреби.
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  Ваквата промена е направена во 2011 година (Службен Гласник бр.09/11). Во претходниот период, 

Правилникот точно ја определуваше намената и висината на финансика поддршка за спортот и тоа: за 

спортски клубови – за учество на меѓународни натпревари во организација на балканска, европска или светска 

федерација – од 10.000 до 30.000 денари, додека за спортисти – поединци за истата намена – до 10.000 денари 

по спортист.
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Техника:

► Здруженија и поединци од областа на техниката можат да добијат финансиски средства 

за учество на меѓународни натпревари – до 20.000 денари

► Здруженија и поединци од областа на техниката можат да добијат финансиски средства 

за организирање на изложби на републичко или меѓународно ниво – до 10.000 денари

Култура, уметност и образование:

Здруженија и поединци од областа на културата, уметноста и образованието можат да добијат 

финансиски средства за организација на манифестации од областа и тоа:

► За организација на манифестации на локално ниво – до 10.000 денари

► За организација на манифестации на државно ниво – до 20.000 денари

► За организација на манифестации на меѓународно ниво – до 30.000 денари

► За поддршка на печатење на книга – до 5.000 денари

За физички лица, надвор од наведените области:

► за оперативни зафати и лекување од тешки болести во и надвор од државата може да се 

доделат средства од 3.000 до 8.000 денари.

► за семејства настрадани од елементарни непогоди (поплава, пожар), во зависност од 

настанатата штета се доделуваат во износ од 10.000 или 20.000 денари.

Финаниската поддршка за секој субјект може да се додели еднаш или повеќе пати во текот на 

една календарска година, во зависност од оправданоста на барањето, но најмногу до 

предвидениот максимален буџет.

Начин на аплицирање:

► Со барање од субјектите до Советот на општина Штип

Временска рамка:

► Барањата се доставуваат во текот на целата година, но најдоцна 30 дена пред одржување 

на манифестацијата или спортскиот натпревар, доколку се бараат за таква намена.

► Правилникот не уредува временска рамка во којашто надлежните органи на општина 

Штип донесуваат одлука.

Кој носи одлука?

► Советот на општина Штип, по предлог на Комисијата за социјални работи и здравство, 

Комисијата за култура, Комисијата за образование, Комисијата за финансирање, буџет и 

локален економски развој и Комисијата за спорт и Комисијата за еднакви можности, во 

рамки на нивните надлежности или

► Градоначалникот на општина Штип, во итни и неодложни ситуации.
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2) Методологија за доделување на финансиска поддршка на проекти на 

здруженија и фондации од буџетот на општина Штип 

 Методологијата се однесува исклучиво на распределба на финансиски средста од буџетот 

на општина Штип само за здруженија и фондации кои се регистрирани согласно Законот за 

здруженија и фондации.

Области:

► Областите се уредуваат секоја година, согласно целите утвредни во стратешките 

документи, програми и планови на општина Штип

Подобни субјекти:

► Здруженија и фондации регистрирани според Законот за здруженија и фондации, со 

седиште во општина Штип

Јавен повик:

► Се објавува на почетокот од календарската година (јануари/февруари) или најдоцна два 

месеци по усвојување на буџетот на општината

► Се објавува на веб страната на општина Штип и во средствата за јавно информирање

Висина на финансиска поддршка:

► Минимум 50.000 денари (по субјект)

► Максимум 300.000 денари (по субјект)

Постапка за одлучување:

► Градоначанкиот на општина Штип формира Комисија за јавни повици  со мандат од две 

(2) години, составена од три члена (и нивни заменици), од кои – двајца претставници од 

општинската администрација (од одделението за ЛЕР) и еден претставник од 

граѓанските организации

► Комисијата ги разгледува пристигнатите апликации за финансирање, прави евалуација 

и составува ранг листа на проекти предложени за финансирање и изготвува записник за 

тоа и ја следи реализацијата на проектите.

► Има развиено критериуми и систем на оценување на пристигнатите апликации

► Примателите се должни да поднесат извештаи – периодични и финални извештаи од 

реализација на проектите кои биле финансирани

Кој носи одлука?

► Одлуката ја донесува Советот на општината, а договорите ги потпишува 

Градоначалникот на општина Штип.
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 Комисија за јавни повици - во понатамошниот текст: Комисија



АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ

 Во рамки на буџетската ставка „Трансфер до НВО“ од буџетот на општина Штип се 

распределуваат буџетските средства преку четири буџетски категории и тоа: 

► А00 – Совет на општина

► D00 – Градоначалник

► К40 – Културни манифестации и творештво

► L00 – Спорт и рекреација

Збирот на буџетските средства од сите овие програми ја сочинува целокупната буџетска ставка 

463 - Трансфер до НВО, преку која се распределуваат финансиски средства на здруженија и 

фондации, спортски клубови, но и физички лица и останати субјекти.

Во анализата направена подолу, детално се обработуваат податоците на финансиски 

трансфери од буџетот на општина Штип до сите субјекти кои добиле средства во рамки на некоја 

од споменатите буџетски категории во текот на 2017, 2018 и 2019 година.

2017

Во 2017 година, вкупниот планиран буџет на општина Штип изнесувал 919.209.000, од 

кои се реализирал вкупен буџет од 687.981.471 денари, односно околу 75% реализација на 

буџетот.

Во буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО во 2017 биле планирани вкупно 18.670.000, 

односно околу 2% од вкупниот буџет, од кои се реализирани 15.538.800, односно вкупна 

реализација од 83,22% од целокупната буџетска ставка.

8

Графикон 1: Сооднос на вкупниот буџет на општина Штип со 463 – Трансфер до НВО во 2017

Вкупниот буџет од буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО во 2017 е распределен во 

само три буџетски категории и тоа: Совет на општина, Градоначалник и Спорт и рекреација. За 

буџетската категорија Култура и творештво нема ниту планирани, ниту реализирани буџетски 

трансфери.



Во Графикон 2, визуелно е прикажан планираниот буџет од сите наведени категории во 

рамки на ставката 463 - Трансфер до НВО во 2017 година.

Вкупниот буџет од буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО во 2017 е распределен во 

само три буџетски категории и тоа: Совет на општина, Градоначалник и Спорт и рекреација. За 

буџетската категорија Култура и творештво нема ниту планирани, ниту реализирани буџетски 

трансфери.

Во Табела 1 детално е прикажано планираното и реализираното од секоја буџетска 

категорија.

Табела 1: Распределба на финансии во буџетски категории во рамки на 463 – Трансфер до НВО во 2017

Графикон 2: Сооднос на буџетски категории во рамки на 463 – Трансфер до НВО во 2017

9

Начин и постапка за распределба на буџетски средства

 Сите трансфери до субјекти од буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО, независно дали 

се работи за буџетската категорија Совет на општина, Градоначалник, Култура и творештво 

или Спорт и рекреација се направени без објава на јавен повик, а по основ на добиено барање од 

субјектите кои побарале финансиска поддршка од општина Штип. За разгледување на 

барањата немало формирано Комисија за доделување на средства, а одлуките ги донеле 

Советот или Градоначалникот на општина Штип.

► Јавен повик: Нема објавено јавен повик за распределба на финансиски средства од 

буџетската ставка „Трансфер до НВО“ од буџетот на општина Штип
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► Комисија за оцена на барањата: Нема формирано посебна Комисија за оцена на 

барањата за финансиска поддршка

► Одлука: Одлуката за распределба на финансиски средства од буџетската ставка 463 - 

Трансфер до НВО, од буџетот на општина Штип ја донел Советот или Градоначалникот 

на општина Штип

Корисници на буџетски средства

 Во 2017 од целокупната ставка 463 - Трансфер до НВО во сите нејзини буџетски 

категории, вкупно 17 субјекти биле корисници на буџетски средства и тоа:

► Спортски клубови – вкупно десет (10) субјекти

► Сојузи - еден (1) сојуз на училиштен спорт

► Здруженија на граѓани и останати субјекти  – вкупно шест (6) субјекти

 Во однос на висината на средства кои ги добиле субјектите во 2017, вкупно 15.334.300 

денари, односно 98,6% од вкупниот реализиран буџет од 463 - Трансфер до НВО бил 

распределен на спортски клубови и 100.000 денари (0,64%) на Сојуз на училиштен спорт, а само 

104.500 денари, односно околу 0,67% за здруженија на граѓани.

Графикон 3: Распределба на финаниски средства по субјекти од 463 – Трансфер до НВО во 2017

Од реализираниот буџет, само на еден субјект – ФК Брегалница се распределени 14.191.000 

денари, односно 91,3% од вкупниот реализиран буџет од 463 - Трансфер до НВО во 2017 

година.

Во Прилог 1 е прикажана целата листа на корисници и висина на буџетски средства од буџетот 

на општина Штип во 2017.дносно околу 0,67% за здруженија на граѓани.

3

3

Во оваа категорија спаѓаат распределени средства доделени за рехабилитација на деца



Вкупниот буџет од буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО во 2018 е распределен во 

четири буџетски категории и тоа: Совет на општина, Градоначалник, Култура и творештво и 

Спорт и рекреација. Најмногу планирани и реализирани трансфери има во буџетската 

категорија Спорт и рекреација, а најмалку во буџетската категорија Градоначалник.

Во Табела 2, детално е прикажано планираното и реализираното во секоја буџетска 

категорија.

Графикон 4: Сооднос на вкупниот буџет на општина Штип со 463 – Трансфер до НВО во 2018

2018

Во 2018 година, вкупниот планиран буџет на општина Штип изнесувал 878.964.000, од 

кои се реализирал вкупен буџет од 685.130.199 денари, односно околу 78% реализација на 

буџетот.

Во буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО во 2018 биле планирани вкупно 16.300.000, 

односно  1,85% од вкупниот буџет, од кои се реализирани 14.936.905, односно вкупна  

реализација  од 91,63%  од  целокупната  буџетска  ставка.

Табела 2: Распределба на финансии во буџетски категории во рамки на 463 – Трансфер до НВО во 2018
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Во Графикон 5, визуелно е прикажан планираниот буџет од сите наведени категории во рамки на 

ставката 463 - Трансфер до НВО во 2018 година.

Графикон 5: Сооднос на буџетски категории во рамки на 463 – Трансфер до НВО во  2018

Начин и постапка на распределба на буџетски средства

 Во 2018, за разлика од годината претходно, постои разлика во начинот и постапката на 

распределба на буџетските средства до субјекти од буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО во 

зависност од која буџетска категорија се распределувале средствата. 

Имено, за распределба на буџетски средства од буџетската категорија А00 – Совет на 

општината е распишан јавен повик за финансиска поддршка на проектни апликации на 

здруженија и фондации, согласно усвоената Методологија. Пристигнатите апликации ги 

оценила Комисија за доделување на средства, која изготвила ранг листа и истата ја 

предложила за усвојување до Советот на општина Штип. Конечната одлука ја донел Советот на 

општина Штип, при што на овој начин се поддржани шест (6) субјекти, односно здруженија на 

граѓани. Вкупните финансиски средства кои се распределени на овој начин изнесуваат 889.900 

денари. Останатиот реализиран буџет од оваа буџетска категорија, во висина од 982.635 денари 

е распределен само по основ на добиено барање од субјектите.

 Во сите останати буџетски категории - Градоначалник, Култура и творештво и Спорт и 

рекреација распределбата на реализираните буџетски трансфери е направена без објава на 

јавен повик, а по основ на добиено барање од субјектите кои побарале финансиска поддршка од 

општина Штип. За рагледување на барањата немало формирано Комисија за доделување на 

средства, а одлуките ги донеле Советот или Градоначалникот на општина Штип.

► Јавен повик: Објавен јавен повик за распределба на финансиски средства од 

буџетската категорија „А00 – Совет на општината“ во рамки на буџетската ставка 463 - 

Трансфер до НВО, преку којшто се поддржани шест (6) субјекти. Сите останати 

буџетски трансфери се направени по основ на добиено барање.

12



► Комисија за оцена на барањата: За шест (6) од вкупно 50 корисници на буџетски 
средства имало формирано посебна Комисија за оцена на апликациите за финансиска 
поддршка, како резултат на објвениот јавен повик и усвоената методологија. 
Останатите 44 субјекти се финансирани директно со одлука на Советот или 
Градоначалникот на општина Штип.

► Одлука: Одлуката за распределба на финансиски средства од буџетската ставка 463 - 
Трансфер до НВО од буџетот на општина Штип ја донел Советот или Градоначалникот 
на општина Штип.

Во Графикон 6 е прикажана распределбата на финансиски средства со и без објавен јавен 
повик.

Графикон 6: Начин на распределба на финансиски средства од 463 – Трансфер до НВО во 2018

Корисници на буџетски средства

 Во 2018 од целокупната ставка 463 - Трансфер до НВО во сите нејзини буџетски 

категории, вкупно 50 субјекти биле корисници на буџетски средства и тоа:

► Спортски клубови – вкупно 20 субјект, од кои три (3) субјекти добиле два пати 

финансиска поддршка

► Сојузи – еден (1) сојуз на училишен спорт

► Здруженија на граѓани – вкупно 10 субјекти

► Останати субјекти  – вкупно 17 субјекти

 Во однос на висината на средства кои ги добиле субјектите во 2018, вкупно 12.838.220 

денари, односно 86% од вкупниот реализиран буџет од 463 - Трансфер до НВО бил 

распределен на спортски клубови и 400.000 денари (2,7%) на Сојуз на училиштен спорт, 

1.132.900 денари или 7,6% на здруженија на граѓани и 565,785 денари или 3,8% на останати 

субјекти.
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Од реализираниот буџет, само на еден субјект – ФК Брегалница се распределени 11.000.000 

денари, односно 73,6% од вкупниот реализиран буџет од 463 - Трансфер до НВО во 2018 

година.

Во Прилог 2 е прикажана целата листа на корисници и висина на буџетски средства од буџетот 

на општина Штип во 2018.

Графикон 7: Распределба на финаниски средства по субјекти од 463 – Трансфер до НВО во 2018
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2019

Во 2019 година, вкупниот планиран буџет на општина Штип изнесувал 918.064.555, од 

кои се реализирал вкупен буџет од 785.707.949 денари, односно околу 85,5% реализација на 

буџетот.

Во буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО во 2019 биле планирани вкупно 16.880.000, 

односно  1,84% од вкупниот буџет, од кои се реализирани 14.144.869, односно вкупна 

реализација од 83,79% од целокупната буџетска ставка

Вкупниот буџет од буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО во 2019, исто како и 

претходната година е распределен во четири буџетски категории и тоа: Совет на општина, 

Градоначалник, Култура и творештво и Спорт и рекреација. Најмногу планирани и 

реализирани трансфери има во буџетската категорија Спорт и рекреација, а нема реализиран 

ниту еден трансфер од буџетската категорија Градоначалник.

Во Табела 3, детално е прикажано планираното и реализираното во секоја буџетска категорија.

Графикон 8: Сооднос на вкупниот буџет на општина Штип со 463 – Трансфер до НВО во 2019

Табела 3: Распределба на финансии во буџетски категории во рамки на 463 – Трансфер до НВО во 
2019
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Во Графикон 9, визуелно е прикажан планираниот буџет од сите наведени категории во рамки 

на ставката 463 - Трансфер до НВО во 2019 година.

Графикон 9: Сооднос на буџетски категории во рамки на 463 – Трансфер до НВО во 2019

· Начин и постапка на распределба на буџетски средства

 Во однос на начинот и постапките за распределба на буџетските средства наменети за 

невладини организации, 2019 наликува на 2017 година. За разлика од 2018 кога барем за 

одредени финансиски средства постоеше јавен повик за здруженија и фондации по веќе 

усвоена методологија и критериуми, во 2019 оваа практика повторно се напушта. Сите 

реализирани трансфери до субјекти од буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО, независно 

дали се работи за буџетската категорија Совет на општина, Градоначалник, Култура и 

творештво или Спорт и рекреација се направени без објава на јавен повик, а по основ на 

добиено барање од субјектите кои побарале финансиска поддршка од општина Штип. За 

рагледување на барањата немало формирано Комисија за доделување на средства, а одлуките 

ги донеле Советот или Градоначалникот на општина Штип.

► Јавен повик: Нема објавено јавен повик за распределба на финансиски средства од 

буџетската ставка 463 - Трансфер до НВО од буџетот на општина Штип

► Комисија за оцена на барањата: Нема формирано посебна Комисија за оцена на 

барањата за финансиска поддршка

► Одлука: Одлуката за распределба на финансиски средства од буџетската ставка 463 - 

Трансфер до НВО од буџетот на општина Штип ја донел Советот или Градоначалникот 

на општина Штип
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89.000 денари или 0,63% на останати субјекти.

Од реализираниот буџет, само на еден субјект – ФК Брегалница се распределени 

12.000.000 денари, односно 84,83% од вкупниот реализиран буџет од 463 - Трансфер до НВО во 

2019 година.

Во Прилог 3 е прикажана целата листа на корисници и висина на буџетски средства од буџетот 

на општина Штип во 2019.

Корисници на буџетски средства

 Во 2019 од целокупната ставка 463 - Трансфер до НВО во сите нејзини буџетски 

категории, вкупно 39 субјекти биле корисници на буџетски средства и тоа:

► Спортски клубови – вкупно 22 субјект, од кои два (2) субјекти добиле два пати 

финансиска поддршка

► Здруженија на граѓани – вкупно 9 субјекти

► Останати субјекти  – вкупно 8 субјекти

 Значаен е податокот дека од ставката „Трансфер до НВО“ финансиски средства, иако во 

минимален износ, добиле и јавни установи.

Во однос на висината на средства кои ги добиле субјектите во 2019, вкупно 13.878.450 

денари, односно 98,12% од вкупниот реализиран буџет од 463 - Трансфер до НВО бил 

распределен на спортски клубови, а само 175.000 денари или 1,24% на здруженија на граѓани и 

�рафикон ��: �аспределба на финаниски средства по субјекти од ��� – �рансфер до ��� во ����
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 Во оваа категорија спаѓаат културно – уметнички манифестации, институции и физички лица кои добиле 
еднократна парична помош

 НУЦК Ацо Шопов и ОУК Дом на млади Штип
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 Како интересен податок во споредбената анализа е бројот и видот на субјекти кои добиле 

поддршка од буџетот на општина Штип. Имено, во 2017 иако има најголем реализиран буџет, 

има најмал број на субјекти кои биле корисници на буџетски средства.

 Во 2018 има најголем број на субјекти кои биле корисници на буџетски средства од 

буџетот на општина Штип.

Особено видливо е дека во сите три години, двојно поголем е бројот на спортски клубови 

кои користеле буџетски средства во однос на здруженија и фондации.

Во Графикон 12 детално се прикажани бројот и видот на субјекти кои биле корисници на 

буџетски средства во последните три години.

Компаративен преглед на распределбата на финансиски средства во 

2017, 2018 и 2019

 Споредбено во трите години, планираниот и реализиран буџет во буџетската ставка 463 – 

Трансфер до НВО нема драстични промени. Буџетот наменет за поддршка на граѓанското 

општество во трите години е околу 2%.

Во Графиконот 11 споредбено е прикажан планираниот и реализиран буџет од буџетската 

категорија 463 – Трансфер до НВО во сите три години.

Графикон 11: Приказ на планиран и реализиран буџет во 463 – Трансфер до НВО за три години
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 Исто така, споредбената анализа на податоците покажува дека во сите три години, 

спортските клубови добиваат повеќе од 2/3 од реализираниот буџет од буџетската ставка 463 – 

Трансфер до НВО. Во 2017 и 2019 дури 98% од вкупните средства завршиле кај спортските 

клубови, додека само околу 1% кај граѓанските организации. Единствено во 2018, граѓанските 

организации добиле 7,6% од реализираниот буџет, што во споредба со спортските клубови е 

десетина пати помалку.

Графикон 12: Број и вид на субјекти – корисници на буџетски средства од 463 – Трансфер до НВО

Графикон 13: Компаративен преглед на распределен буџет по корисници од буџетската 

ставка 463 – Трансфер до НВО
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ЗАКЛУЧОЦИ: 

■ Општина Штип, распределбата на финансиски средства од 463 – Трансфер до НВО ја 

прави врз основа на два клучни документи – Правилник и Методологија. И покрај тоа 

што се работи за буџетска ставка која што е наменета за граѓанското општество, 

Правилникот како подзаконски акт уредува различни видови на субјекти и различни 

области кои можат да се јават како корисници на финансиски средства од буџетот на 

општината. Во исти рамки ги става и здруженијата и фондациите, регистрирани по ЗЗФ, 

и спортските клубови, но и физички лица. Ова во пракса создава конфузија и во однос на 

транспарентноста и достапноста на информации до граѓаните од кои буџетски програми 

се даваат пари на наведените субјекти.

■ Општина Штип не овозможува еднакви можности за здруженија, фондации  и останати 

сувбјекти во однос на спортските клубови. Спортските клубови и спортистите имаат 

можности за поголема финансиска поддршка од буџетот на општина Штип. 

■ Постапките и правилата за распределба на средства не се познати и јавно достапни до 

јавноста. Општина Штип ги нема објавено правилниците и методологиите на својата веб 

страна.

■ За дел о д ра спределените средства, особено оние о д б уџетската категорија – 

Градоначалник, за коишто одлучува Градоначалникот на општина Штип нема достапни 

писмени одлуки.

■ Само во 2018 за дел од парите е заполната практика на транспарентна распределвба на 

средства, по утврдена методологија и со распишување на јавен повик со утврдени 

критериуми и правила за финансирање. Во 2019 е напуштена ваквата практиката на 

применување на усвоената методологија 

■ Буџетската категорија за спорт во сите три години е несразмерно поголема во однос на 

останатите категории. Сооднос помеѓу парите за спортски клубови и здруженија на 

граѓани.

■ Во сите три години, повеќе од 2/3 од вкупните реализирани трансфери на пари од 

буџетската ставка 463 – Трансфер до НВО се кај еден субјект – ФК Брегалница;

■ Во најголем број на случаи, нема достапни финансиски извештаи од корисниците на 

пари од буџетот на општина Штип од буџетската ставка 463 – Трансфер до НВО. 

Општината не поседува такви информации.

■ Во 2017, општина Штип не практикувала распределба на финансии од буџетска ставка - 

463 – Трансфер до НВО до физички лица и други субјекти кои не се регистрирани како 

здруженија, фондации или спортски клубови.

■ Во 2018 и 2019 од буџетската ставка 463 – Трансфер до НВО се распределувале пари и за 

манифестации во организација на државни институции.

■ Во 2018 и 2019 од буџетската ставка 463 – Трансфер до НВО се доделувале финансии и за 

еднократна парична помош за разни намени на физички лица (од лекување, помош на 

погодени семејства од елементарни непогоди, до поддршка на индивидуални спортисти)
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ПРЕПОРАКИ:

1. Општина Штип да овозможи еднакви можности за финансирање од општинскиот буџет и 

за граѓанските организации и за спортските клубови.

2. Општина Штип да разграничи колку финансиски средства се планираат посебно за 

спортските клубови, а колку за граѓанските организации. Овие информации да бидат 

јавно достапни на почетокот од секоја календарска година, по усвојување на буџетот на 

општина Штип.

3. Општина Штип да практикува активна транспарентност во распределба на средствата и 

сите критериуми и правила да бидат однапред познати и достапни за пошироката 

јавност.

4. Општина Штип да продолжи доследно да ја почитува усвоената Методологија за 

доделување на финансиска поддршка на проекти на здруженија и фондации од буџетот 

на општина Штип и транспарентно да објавува јавен повик за доделување на средства од 

буџетот на општина Штип.

5. Општина Штип да практикува транспарентна и фер распределба и на финансиските 

средства за спортските клубови, по јавен повик и однапред познати критериуми, како по 

принципот на усвоената Методологија за распределба на финансиски средства за 

здруженија и фондации.

6. Општина Штип редовно да објавува листа на корисници на пари од општинскиот буџет, 

заедно со детални финаниски извештаи за потрошеното.
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РЕФЕРЕНЦИ

● Методологија за доделување на финансиска поддршка на проекти на здруженија и 

фондации од буџетот на општина Штип (Службен гласник бр.02/2019);

● Службен гласник на Општина Штип број 1 од 23 февруари 2017 (Одлуки бр. 08-1246/1 

17 февруари 2017 година; 08-1247/1 17 февруари 2017 годинa);

● Службен гласник на Општина Штип број 2 од 21 март 2017 (Одлуки бр. 08-1921/1 15 

март 2017 година; 08-1922/1 15 март 2017 година);

● Службен гласник на Општина Штип број 3 од 3 мај 2017 (Одлуки бр. 08-3340/1 28 

април 2017 година; 08-3341/1 28 април 2017 година;

● Службен гласник на Општина Штип број 4 од 23 јуни 2017 (Одлука бр.08-4417/1 23 

јуни 2017 година);

● Службен гласник на Општина Штип број 5 од 21 јули 2017 (Одлуки бр. 08-4903/1 19 

јули 2017 година; 08-4912/1 19 јули 2017 година);

● Службен гласник на Општина Штип број 6 од 31 август 2017 (Одлука бр. 201708-

5569/1 30 август 2017 година;

● Завршна сметка на Општина Штип за 2017 година;

● Службен гласник на Општина Штип број 1 од 2 февруари 2018 година (Одлуки бр. "08-

712/1 31 јануари 2018 година; 08-713/1 31 јануари 2018 година; 08-714/1 31 јануари 

2018 година; 08-715/1 31 јануари 2018 година);

● Службен гласник на Општина Штип број 2 од 21 февруари 2018 година (Одлука бр. 

08-1186/1 16 февруари 2018 година; 08-1187/1 16 февруари 2018 година);

●  Службен гласник на Општина Штип број 4 од 2 мај 2018 година (Одлука бр. 08-2600/1 

27 април 2018 година; 08-2601/1 27 април 2018 година);

● Службен гласник на Општина Штип број 5 од 5 јуни 2018 година (Одлука бр. 08-

3232/1 30 мај 2018 година; 08-3233/1 30 мај 2018 година);

● Службен гласник на Општина Штип број 6 од 4 јули 2018 година (Одлука бр. 08-

3784/1 29 јуни 2018 година; 08-3774/1 29 јуни 2018 година; 08-3775/1 29 јуни 2018 

година);

● Службен гласник на Општина Штип број 7 од 18 јули 2018 година (Одлука бр. 08-

4124/1 13 јули 2018 година);

● Службен гласник на Општина Штип број 9 од 31 август 2018 година (Одлука бр. 08-

4882/1 31 август 2018 година; 08-4894/1 31 август 2018 година);

● Службен гласник на Општина Штип број 10  од 2 октомври 2018 година (Одлука бр. 

08-5571/1 28 септември 2018 година);

● Службен гласник на Општина Штип број 11  од 2 ноември 2018 година (Одлука бр. 08-

6234/1 31 октомври 2018 година; 08-6235/1 31 октомври 2018 година);

● Службен гласник на Општина Штип број 12  од 5 декември 2018 година (Одлука бр. 

08-6867/1 29 ноември 2018 година; 08-6868/1 29 ноември 2018 година);
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● Службен гласник на Општина Штип број 13  од 31 декември 2018 година (Одлука бр.  

08-7486/1 27 декември 2018 година);

● Завршна сметка на Општина Штип за 2018 година;

● Службен гласник на Општина Штип Број 1 од 4 февруари 2019 година (Одлука бр: 08-

693/1 31 јануари 2019 година); 

● Службен гласник на Општина Штип Број 2 од 27 февруари 2019 година (Одлука бр. 

08-1160/1 21 февруари 2019 година);

● Службен гласник на Општина Штип Број 5 од 5 јуни 2019 година (Одлука бр. Број 08-

2926/1 30 мај 2019 година);

● Службен гласник на Општина Штип Број 6 од 13 јуни 2019 година (Одлуки бр. Број 

08-3184/1 13 јуни 2019 година; 08-3185/1 13 јуни 2019 година; Број 08-3186/1 13 јуни 

2019 година);

● Службен гласник на Општина Штип Број 7 од 15 јули 2019 година (Одлука бр. 08-

3687/1 12 јули 2019 година);

● Службен гласник на Општина Штип Број 8 од 4 септември 2019 година (Одлука бр. 

08-4390/1 30 август 2019 година);

● Службен гласник на Општина Штип Број 9 од 1 октомври 2019 година (Одлука бр. 08-

5026/1 27 септември 2019 година);

● Службен гласник на Општина Штип Број 10 од 5 ноември 2019 година (Одлука бр. 08-

5626/1 31 октомври 2019 година; 08-5628/1 31 октомври 2019 година);

● Службен гласник на Општина Штип Број 11 од 2 декември 2019 година (Одлука бр. 

08-6242/1 28 ноември 2019 година; 08-6243/1 28 ноември 2019 година; 08-6245/1 28 

ноември 2019 година);

● Службен гласник на Општина Штип Број 13 од 27 декември 2019 година (Одлука бр. 

08-6900/1 26 декември 2019 година);

● Завршна сметка на Општина Штип за 2019 година;

● Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери до здруженија 

на граѓани, поединци, фондации, наменски дотации и еднократна парична помош на 

физички лица (Службен гласник бр.11/2009 и 09/2011);
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