
КАКО СЕ ТРОШАТ ПАРИТЕ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

Документ за јавна политика

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 е 

финансиски поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија.



ВОВЕД

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.

 МЕТОДОЛОГИЈА

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. 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.



Преглед на трошења од ставката „Трансфер до НВО“, по години 

Графикон 1: Приказ на планиран и реализиран буџет во 463 – Трансфер до НВО за три години



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 Графиконот 2 детално се прикажани бројот и видот на субјекти кои биле 
корисници на буџетски средства во последните три години.

Графикон 2: Број и вид на субјекти – корисници на буџетски средства од 463 – Трансфер до НВО



 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 3: Компаративен преглед на распределен буџет по корисници од буџетската ставка 463 – Трансфер до 

НВО



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 здрженијата 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. 

→ За дел од распределените средства, особено оние од буџетската категорија – 

Градоначалник, за коишто одлучува Градоначалникот на општина Штип нема достапни 

писмени одлуки.



→ Само во 2018 за дел од парите е започната практика на транспарентна распределба на 

средства, по утврдена методологија и со распишување на јавен повик. 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)



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.



Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија. 
Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот и на ниту еден начин не може да се 

смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија
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