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• Зголемена наплата на приходи од сопствени извори за 11% 
и зголемена наплата на данокот на имот за 24,09%, 

• Подготвен Извештај со препораки за подобрување на 

организациските капацитети за администрирање на 

локалните даноци, 

• Зголемен капацитет на даночното одделение за ажурирање 

на базата на податоци за данок на имот, 

• Информирање на даночните обврзници за плаќањето на 

данокот на имот, преку едукативната кампања “Мој данок за 

мојата општина” објавена на веб-страницата на Општината  

на следниот линк: https://svetinikole.gov.mk/mojot-danok/,  

• Подготвена и усвоена Процедура за поделба на  

должностите во процесот на трошење на буџетските  

расходи, 

• Подобрена активна транспарентност во 20222 година која 

изнесува 82,9 % (од можни 100 %) со што Општина Свети 

Николе се наоѓа во групата институции со “многу добра” 

активна транспарентност во однос на 2021 кога изнесувала 

72,2%, 

• Подобрување на Индексот за буџетската транспарентност за 

2021-2022 кој изнесува 14   

 
1 Според методологијата за известување на Проектот која е на 
 фискално ниво, т.е. од 1 октомври 2021 до 30 септември 2022. 
2 Според методологијата на Центарот за граѓански комуникации 

Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување 

на ресурсите (2021-2026) им помага на единиците на локалните 

самоуправи да ги зголемат приходите од сопствени извори, да 

обезбедат поголемо надворешно финансирање, да ја зголемат стапката 

на реализација на буџетот и да го унапредат извршувањето на 

децентрализираните надлежности.  

Свети Николе беше една од општините од првата група на 15-те 

партнер општини кои соработуваа со Проектот од мај 2021 година до 

декември 2022 година. Како резултат на 18 месечното партнерство и 

добиената техничка поддршка, со Општина Свети Николе се  

остварени  следните резултати:  

Пакетот на прилагодена Техничка 

помош на Општина Свети Николе 
вклучуваше 22 активности насочени 
кон: 
✓унапредување на капацитетите за 
диверзификација, планирање и наплата на 
приходите од сопствени извори преку 
учество на: обуки на работно место, 
менторски средби, тематски форуми и јавни 
настани, 
✓надградување на софтверот за данок на 
имот со дополнителни оперативни модули, 
✓подобрување на  капацитети за 
подготовка на успешни апликации за 
проекти согласно Прирачникот за 
подготовка и спроведување на проекти во 
единиците на локалната самоуправа во 7 
чекори, менторски средби, учество на 
работилници и обуки,  
✓ унапредување на  буџетското планирање 
и извршување и родово одговорно 
буџетирање согласно Прирачникот за 
буџетирање во ЕЛС во 7 чекори, менторски 
средби, работилници и обуки,  
✓унапредување на внатрешната ревизија 
согласно Водичот за внатрешна ревизија 
✓стекнато основно знаење за мерењето на  
успешноста во управувањето со  јавните 
финансии, согласно претходно утврдени 
индикатори,  
✓унапредување на транспарентноста на 

локално ниво согласно Кодексот за 

транспарентност на локално ниво, и 

✓придобивки од користење на иновативни 

дигитални алатки за граѓанско учество. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПАРТНЕРСТВОТО НА 

ОПШТИНАТА СО ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА 

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ 

СВЕТИ НИКОЛЕ  
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(од можни 16) индексни поени во споредба со 2020-2021, кога  

изнесувал 12,  

• Даночната транспарентност на Општина Свети Николе за 2021‐2022  

изнесува 45% (од можни 100 %) и нема промени во однос на  

2020-2021,   

• Подготвен и јавно објавен Граѓански буџет за 2022  

на веб-страницата на Општината  

https://svetinikole.gov.mk/graganski-budhet/ 

• Зголемен капацитет на одделението за Локален Економски Развој за 

подготовка на проектни апликации и соработка со приватниот сектор, 

• Изработена Урбана ревизија за општина Свети Николе согласно 

Методологијата за Урбанистичката Ревизија,  

• Изработен извештај за управувањето со општинските  јавните финансии   
со препораки за подобрување согласно претходно утврдени индикатори 

за мерење на успешноста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Пакетот на прилагодена Техничка помош на  
Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за 
искористување на ресурсите вклучуваше и изработка на 
следниве документи кои им беа дадени на партнер општините 
за понатамошно користење: 
 

 ПРИРАЧНИК за подготовка и спроведување на 

проекти во единиците на локалната самоуправа во 7 

чекори 

 

 ПРИРАЧНИК за буџетирање во единиците на 

локалната самоуправа во 7 чекори 

 

 ВОДИЧ со добри практики за внатрешната ревизија 

во општините 

 

 КОДЕКС за транспарентност на локално ниво 

 

 ПРИРАЧНИК за постапување на единиците на 

локалната самоуправа во услови на финансиска 

нестабилност 

 

 ИЗВЕШТАЈ за фискална транспарентност кај општините- 

буџетска и даночна транспарентност 

 

 МЕТОДОЛОГИЈА за урбанистичката ревизија 

 

 ПРИРАЧНИК за општинската администрација за 

транспарентност во јавните финансии: фискална, 

буџетска и даночна транспарентност  
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