Водич за пополнување
на прашалникот за
анкетата за Отворени
општини

1. ВОВЕД
Основна цел на Прашалникот за отворени општини е добивање на сознанија за активностите кои ги
спроведуваат општините во Република Северна Македонија за воспоставување на транспарентен,
инклузивен, праведен и одговорен буџетски процес. Податоците добиени од Прашалникот се користат
за пресметување на индексот на отворени општини.
Прашалникот се одговара во неколку фази. Во првата фаза Прашалникот се пополнува од страна на
независен истражувач. Во втората фаза, одговорите дадени од истражувачот се коментирани од
страна на општината. Во третата фаза се верификуваат забелешките од општината и на крајот се
прифаќаат од страна на одговорното лице од Здружението за истражување и анализи – ЗМАИ. Секое
прашање се одговара со приложување на емпириски доказ.
Прашалникот ја оценува отвореноста на општината од аспект на буџетскиот процес во фискалната
2021 година. Ова значи дека Прашалникот опфаќа прашања и документи кои биле објавени и настани
кои биле спроведени од 1 март 2020 година до 30 јуни 2022 година. Сите активности кои се случиле
по овој датум не се вклучени во Прашалникот.

2. Структура на
прашалникот
Прашалникот се состои од три делови, кои соодветно ги претставуваат димензиите на отвореност на
една општина во контекст на буџетскиот процес. Тие се:
1) Транспарентност. Преку принципот на транспарентност се мери степенот на проактивност на
општината во поглед на известувањето и информирањето на јавноста за целокупниот буџетски
процес (од моментот на планирање, преку процесот на усвојување, до извршување и известување).
Прашалникот се состои од 21 прашање кои се однесуваат на транспарентноста на општината. Тие
опфаќаат прашања поврзани со објавувањето и пристапноста на следните документи: буџетски
календар, предлог-план за програми за развој, предлог-буџетот на општината, буџетот на општината,
ребалансот на буџетот, граѓанскиот буџет, како и активностите на општината на социјални мрежи
поврзани со буџетскиот процес.
2) Вклученост и правичност. Принципот на вклученост ги опишува начините преку кои граѓаните, а
посебно маргинализираните групи, се вклучуваат во буџетскиот процес. Поточно, дали овие групи
можат да го искажат своето мислење за локалниот буџет и дали нивниот глас е слушнат.
Правичноста, од друга страна, го мери степенот на застапеност на маргинализираните групи во
различните фази од буџетскиот процес. Во Прашалникот се дефинирани 10 прашања за вклученост и
правичност во буџетскиот процес на општината. Тие се однесуваат на активности поврзани со
користење на социјални мрежи, јавни трибини, анкети за јавно мислење за добивање на предлози од
граѓаните и начини кои општината ги употребува со цел поголема застапеност на маргинализираните
групи во буџетскиот процес.
3) Отчетност – Принципот на отчетност го мери објавувањето на резултатите од работата на
локалните власти и на целиот буџетски процес до граѓаните. Прашалникот опфаќа 14 прашања за овој
принцип и тие опфаќаат прашања поврзани со завршната сметка на буџетот на општината,
извештаите за квартално извршување на буџетот, ревизорските извештаи и начините за објавување и
реализирање на одредени програми за финансирање.
Во продолжение се детално објаснети сите прашања и можните одговори.

Принцип I.
Тр а н с п а р е н т н о с т
Прашања поврзани со Буџетскиот календар (А1 – А2):
Буџетскиот календар претставува алатка со која се утврдуваат роковите за планирање и изготвување на
буџетот на општината за наредната фискална година. Крајниот рок за донесување на буџетски календар за
фискалната 2021 година е 31 март 2020 година.
Типичната структура на буџетскиот календар е дадена во Табела 1.

ТАБЕЛА 1. ПРИМЕР ЗА БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР
Датум на извршување

Активност

Декември - Март

Советот на општината го донесува буџетскиот календар

Најдоцна до 15 Април

Владата ги утврдува стратешките приоритети за наредната
година

Најдоцна до 31 Мај

Фискалната стратегија ја донесува Владата

Април - Мај

Советот на општината го разгледува развојниот план на општината,
вклучително со стратешките приоритети на владата и донесената
фискална стратегија

Мај - Јуни

Секторот за буџети изготвува известување до буџетските
корисници да ги достават предлог-пресметките за наредната година

Јуни - Август

Секторот за буџети врши анализирање на доставените предлогпресметки и ги одредуваат приоритетите по поднесените барања

Најдоцна до 30 Септември

Министерот за финансии доставува буџетски циркулар

До 20 Октомври

а. Се изготвени нацрт програмите и Градоначалникот ги доставува
до Советот
б. Советот ги донесува
в. Се одржуваат јавни расправи
г. Се објавува содржината на предлог програмите

Најдоцна до 15 Ноември

Советот ги донесува предлог-програмите

Од 15 до 25 Ноември

Јавни дебати, јавни расправи, претставување на буџетот на
електронските медиуми и прибирање на други предлози од бизнис
заедницата, НВО, граѓаните итн.

До 1 Декември

Градоначалникот го доставува предлог буџетот до Советот

Декември

Се води расправа во телата на советот на Општината

Крај на Декември

На седница на Совет на општината се донесува буџетот за
наредната година

Извор: Заедница на единиците на локална самоуправа
(http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Dokumenti/%D0%9C%D0%9A/2017/CFP%20-%20Letok%20za%20%D0%BEpstinski%20budzet.pdf)

П РА Ш А Њ А

A.1.

Дали општината има донесено буџетски календар за фискалната 2021 година?
a) Да, притоа е запазен рокот за донесување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината го донела буџетскиот календар за фискалната
2021 година согласно дадениот рок (31.03.2020). Доколку календарот е донесен, меѓутоа рокот не е
запазен, се заокружува опцијата б). Доколку календарот воопшто не е донесен, се заокружува опцијата в).
Наведете на кој датум е донесен буџетскиот календар:
Појаснување: Датумот треба да биде наведен во следниот формат „ДД/ММ/ГГГГ“. На пример, датумот 22
август 2020 г. треба да биде внесен како 22/08/2020. Доколку документот не е донесен, полето за
пополнување треба да остане празно.

A.2.

Дали општината го има објавено буџетскиот календар за фискалната 2021 година на нејзината веб
страна?
a) Да, притоа е запазен рокот за објавување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината го објавила буџетскиот календар за
фискалната 2020 година на нејзината веб-страница согласно роковите предвидени во Водичот за
пополнување на Прашалникот (31.03.2020). Доколку буџетскиот календар е објавен, меѓутоа не е запазен
рокот, се одбира опцијата б). Доколку буџетскиот календар воопшто не е објавен, се заокружува опцијата
в).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавениот буџетски календар.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се остава
празно.
Прашања поврзани со Предлог план на програми за развој (А3 – А4)
Предлог-планот на програми за развој претставува среднорочен приказ на програми кои се наменети за
развојни инвестиции и истиот ги содржи среднорочните проекции на одобрени средства во општината
по одделни буџетски програми и потпрограми, односно за години во кои ќе се реализираат и изворите на
нивно финансирање. Законскиот рок за донесување на предлог-планот на програми за развој за 2021
година е 15.11.2020.

A.3.

Дали општината го има донесено предлог-планот на програми за развој за фискалната 2021 година во
законскиот рок?
a) Да, притоа е запазен рокот за донесување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. 0
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината го донела предлог-планот на програми за
развој за фискалната 2021 година согласно дадениот рок (15.11.2020). Доколку планот на програми за
развој е донесен, меѓутоа рокот не е запазен, се заокружува опцијата б). Доколку планот воопшто не е
доведен се заокружува опцијата в).
Ако да, наведете на кој датум е донесен.
Појаснување: Датумот треба да биде наведен во следниот формат „ДД/ММ/ГГГГ“. На пример, датумот 22
август 2020 треба да биде внесен како 22/08/2020 Доколку документот не е донесен, полето за
пополнување треба да остане празно.

A.4.

Дали предлог-планот на програми за развој за фискалната 2021 година е објавен на веб-страницата
на општината?
a) Да, притоа е запазен рокот за објавување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување:Опцијата а) се заокружува доколку општината го објавила документот за фискалната 2021
година на нејзината веб-страница согласно роковите предвидени во методологијата за оваа анкета
(31.12.2020). Доколку документот е објавен, меѓутоа не е запазен рокот, се одбира опцијата б). Доколку
документот воопшто не е објавен, се заокружува опцијата в).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавениот предлог-план.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.
Прашања поврзани со предлог буџетот на општината (А5):
Предлог-буџетот на општината е предлог за годишен план за финансирање на надлежностите на
општината кој се состои од процена на приходите по извори и на расходите по намени за една
фискална (календарска) година, која почнува на 1 јануари, а завршува на 31 декември. Рокот за негово
донесување е 1.12.2020.

A.5.

Дали може да се најде предлог-буџетот на општината за 2021 година (доставен до Советот на
општината) на веб-страницата на општината?
a) Да, притоа е запазен рокот за објавување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување:Опцијата а) се заокружува доколку општината го објавила документот за фискалната 2021
година на нејзината веб-страница согласно роковите предвидени во методологијата за оваа анкета
(31.12.2020). Доколку документот е објавен, меѓутоа не е запазен рокот, се одбира опцијата б). Доколку
документот воопшто не е објавен, се заокружува опцијата в).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавениот предлог буџет.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.
Прашања поврзани со буџетот на општината (А6 – A11):
Буџетот на општината е годишен план за финансирање на надлежностите на општината, кој се состои
од процена на приходите по извори и на расходите по намени за една фискална (календарска) година
која почнува на 1 јануари, а завршува на 31 декември.
Рокот за донесување на буџетот е 31.12.2020.
Буџетот на единиците на локалната самоуправа содржи: општ, посебен и развоен дел:
Општиот дел ги содржи вкупните приходи и другите приливи и вкупните расходи и другите одливи на
буџетот за фискалната година, како и глобалните проекции на приходите, приливите, расходите и
одливите за наредните две години, (вклучувајќи го и планираниот дефицит). Тој ттеба да биде
изработен според GFS (Governmental Financial Statistics) методологијата. Општиот дел содржи:
консолидиран биланс на приходи и расходи;
функционална класификација на расходите;
биланс на тековно - оперативни приходи и расходи;
биланс на капитални приходи и расходи.
Посебниот дел содржи план на одобрените средства по програми, потпрограми и ставки за фискалната
година. Во посебниот дел на буџетот се прикажани расходите според класификацијата на расходите
што ја пропишува министерот за финансии, групирани според корисници и програми. Во посебниот дел
потребно е да се даде и текстуално образложение.
Развојниот дел ги содржи плановите на програмите за развој прикажани по развојни проекти. Во
развојниот дел на буџетот се прикажуваат среднорочни планови за програмите за развој наменети за
развојни инвестиции одобрени од Советот на општината. Планот на програмите за развој ги содржи
среднорочните проекции на одобрените средства по:
одделни буџетски програми и потпрограми,
години во кои истите ќе се реализираат и
извори на финансирање, односно буџети.

A.6.

Дали буџетот на општината за 2021 година е донесен согласно законскиот рок (31.12.2020)?
a) Да. (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување:Опцијата а) се заокружува доколку општината го донела документот за фискалната 2019
година согласно законски утврдениот рок. Доколку документот не е донесен во рокот, се заокружува
опцијата б).
Доколку одговорот е да, наведете го датумот на донесување на буџетот на општината за 2021 година.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е донесен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Датумот треба да биде наведен во следниот формат
„ДД/ММ/ГГГГ“. На пример, датумот 22 август 2020 треба да биде внесен како 22/08/2020. Доколку
документот не е донесен, полето за пополнување треба да остане празно.

A.7а.

Дали на веб-страницата на општината е објавен буџетот на општината за 2021 година?
a) Да, притоа е запазен рокот за објавување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината го објавила документот за фискалната
2021 година на нејзината веб-страница согласно роковите предвидени во Водичот за пополнување на
Прашалникот (31.12.2020). Доколку буџетот е објавен, меѓутоа не е запазен рокот, се одбира опцијата
б). Доколку документот воопшто не е објавен, се заокружува опцијата в).
Во прилог ставете го линкот од објавениот буџет.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот и каква е неговата структура. Доколку документот
воопшто не е објавен, полето се остава празно.

A.7б.

Доколку буџетот на општината е објавен на веб-страната, кои деливи ги опфаќа?
а) Опфатени се сите три делови. (1.0)
б) Опфатени се два делови. (0.66)
в) Опфатен е еден дел. (0.33)
г) Буџетот не е објавен или не опфаќа ниту еден од деловите. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокужува доколку документот содржи општ, посебен и развоен дел.
Доколку објавениот документ содржи два од трите делови, се одбира опција б). Ако објавениот буџет
содржи само еден дел, се заокружува опција в). Доколку документот воопшто не е објавен, се
заокружува опцијата г).
Во прилог наведете ги деловите кои се покриени со документот.

A.8а.

Дали буџетот на општината за 2021 година е објавен во отворен формат (.xls, .xlsx, .csv или .json)?
Забелешка: во отворен формат не влегуваат: .doc, docx и .pdf.
a) Да, притоа е запазен рокот за објавување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината го објавила буџетот за фискалната 2021
година во отворен формат на нејзината веб-страница, согласно роковите предвидени во Водичот за
пополнување на Прашалникот (31.12.2020). Доколку буџетот е објавен во отворен формат, меѓутоа не е
запазен рокот, се одбира опцијата б). Доколку документот воопшто не е објавен или е објавен во
затворен формат, се заокружува опцијата в).
Во прилог ставете го линкот од објавениот буџет.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

A.8б.

Доколку буџетот на општината е објавен во отворен формат, кои деливи ги опфаќа?
а) Опфатени се сите три делови. (1.0)
б) Опфатени се само два делови. (0.66)
в) Опфатен е само еден дел. (0.33)
г) Буџетот не е објавен во отворен формат или не опфаќа ниту еден од деловите. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку документот во отворен формат ги содржи сите три
елементи. Доколку документот опфаќа два од трите дела се одбира б). Ако документот содржи само
еден дел, се одбира опција в). Доколку документот воопшто не е објавен или не опфаќа ниту еден дел,
се заокружува опцијата г).
Во прилог ставете го линкот од објавениот буџет во отворен формат.

A.9.

Дали на веб-страницата на општината е објавен буџетот на општината за 2020 година?
а) Да. (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку документот е објавен на веб-страницата
на општината. Доколку документот воопшто не е објавен се одбира опцијата б).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавениот буџет:
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

A.10.

Дали на веб-страницата на општината е објавен буџетот на општината за 2019 година?
а) Да. (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку документот е објавен на веб-страницата
на општината. Доколку документот воопшто не е објавен се одбира опцијата б).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавениот буџет.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

A.11.

Дали на веб-страницата на општината е објавен буџетот на општината за 2018 година?
а) Да. (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку документот е објавен на веб-страницата
на општината. Доколку документот воопшто не е објавен се одбира опцијата б).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавениот документ.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.
Прашања поврзани со Ребаланс на буџетот (А12) :
Доколку во текот на фискалната година приходите и расходите не се остварат како што е планирано
во буџетот на општината, градоначалникот му предлага на советот измени и дополнувања на буџетот
(ребаланс) во годината, во согласност со закон.

A.12а.

Дали на веб-страницата на општината се најде/ат ребалансот/ите на буџетот на општината за 2021
година?
a) Да, притоа е запазен рокот за објавување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
г) Општината немала ребаланс на буџетот. (1.0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината го објавила документот за фискалната
2021 година на нејзината веб-страница согласно роковите предвидени во Водичот за пополнување на
Прашалникот (15.11.2021). Доколку документот е објавен, но не е запазен рокот се одбира опцијата б).
Доколку документот воопшто не е објавен, се заокружува опцијата в). Доколку општината немала
ребаланс на буџетот во фискалната 2021 година се одбира опција г).
Ако одговорот е да, во прилог ставете ги линкот/вите од објавениот/те ребаланс/и.

A.12б.

Доколку ребалансот/ите на буџетот/ите на општината е/се објавен/и на веб-страната, кои деливи ги
опфаќа/ат?
а) Опфатени се сите три делови. (1.0)
б) Опфатени се два делови. (0.66)
в) Опфатен е еден дел. (0.33)
г) Буџетот не е објавен или не опфаќа ниту еден од деловите. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокужува доколку документот содржи општ, посебен и развоен дел.
Доколку објавениот документ содржи два дела, се одбира б). Ако објавениот буџет содржи само еден
дел, се заокружува опција в). Доколку документот воопшто не е објавен, се заокружува опцијата г).
Во прилог наведете ги деловите кои се покриени со документот.

Прашања поврзани со граѓанскиот буџет (А13 – А14):
Граѓанскиот буџет е поедноставен приказ на буџетот на општината, наменет да биде разбирлив за сите
граѓани. Тој најчесто е напишан со користење на едноставни термини и вклучува визуелни елементи
за да може да биде разберен од секој граѓанин.
Структурата на Граѓанскиот буџет варира од општина до општина. Сепак, при неговото конструирање
мора да се запази за следните 4 клучни елементи:
Економски претпоставки за буџетот: очекувања за економската состојба на општината, и
предвидувања дали ќе биде остварен буџетски дефицит или суфицит.
Собирање на приходи: Прикажување на изворите на приходи на оштината.
Локални расходи: Објаснување за како и за што се инвестираат општинските приходи.
Превземени иницијативи: Споредба со претходните општински буџети и објаснување за
настанатите промени во сегашниот буџет.

A.13а.

Дали на општината има објавено граѓански буџетот за 2021 година на својата веб-страна, согласно
донесениот буџет?
a) Да, притоа е запазен рокот за објавување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување:Опцијата а) се заокружува доколку општината го објавила документот за фискалната 2021
година на нејзината веб-страница согласно роковите предвидени во Водичот за пополнување на
Прашалникот (31.12.2020). Доколку документот е објавен надвор од рокот се одбира опцијата б).
Доколку документот не е објавен, се заокружува опцијата в).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавениот граѓански буџет.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

A.13б.

Доколку граѓанскиот буџетот на општината за 2021 година е објавен, кои деливи ги опфаќа?
а) Опфатени се сите четири делови. (1.0)
б) Опфатени се само три делови. (0.75)
в) Опфатен е само два делови. (0.50)
г) Опфатен е само еден дел. (0.25)
д) Граѓанскиот буџетот не е објавен или не опфаќа ниту еден од деловите. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокужува доколку документот ги содржи четирите делови објаснети
погоре. Доколку објавениот документ содржи три дела, се одбира б). Ако објавениот граѓански буџет
содржи два дела, се заокружува опција в). Ако документот содржи еден дел, тогаш се одбира опција
г). Доколку документот воопшто не е објавен или не опфаќа ниту еден дел, се заокружува опцијата д).
Во прилог наведете ги деловите кои се покриени со документот.

A.14а.

Дали граѓанскиот буџет за 2021 е ажуриран и објавен по изгласување на ребаланс/ите на буџетот?
a) Да, притоа е запазен рокот за објавување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината го објавила документот за фискалната 2021
година на нејзината веб-страница согласно роковите предвидени во Водичот за пополнување на
Прашалникот (најдоцна до 15.11.2021). Доколку документот е објавен надвор од рокот се одбира
опцијата б). Доколку документот не е објавен, се заокружува опцијата в).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавениот граѓански буџет.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

A.14б.

Доколку граѓанскиот буџетот за ребалансот/ите на општината е/се објавен/и, кои деливи ги
опфаќа/ат?
а) Опфатени се сите четири делови. (1.0)
б) Опфатени се само три делови. (0.75)
в) Опфатен е само два делови. (0.50)
г) Опфатен е само еден дел. (0.25)
д) Граѓанскиот буџетот не е објавен или не опфаќа ниту еден од деловите. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокужува доколку документот ги содржи четирите делови објаснети
погоре. Доколку објавениот документ содржи три дела, се одбира б). Ако објавениот граѓански буџет
содржи два дела, се заокружува опција в). Ако документот содржи еден дел, тогаш се одбира опција
г). Доколку документот воопшто не е објавен или не опфаќа ниту еден дел, се заокружува опцијата д).
Во прилог наведете ги деловите кои се покриени со документот.
Прашања поврзани со информирање на јавноста за буџетскиот процес преку социјални мрежи (А15)
Социјални мрежи се алатки и платформи кои општините ги користат на интернет за да споделуваат
мислења, искуства, погледи и било какви други информации едни со други. Најчесто користени
социјални мрежи од општините се Facebook, Twitter, Instagram и Youtube.

A.15.

Дали општината користела социјални мрежи за да информира за буџетот во 2021 година?
a) Да, општината објавувала на социјална мрежа (социјални мрежи) за буџетот во 2020 (1.0)
б) Не, општината не користела социјални мрежи (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината користела социјални мрежи и имала објави
од почетокот на годината (01.01.2021) до рокот даден во Водичот за пополнување на Прашалникот
(31.12.2021) за извршување на буџетот за фискалната 2021 година. Доколку општината не користела
социјални мрежи за информирање за буџетот за фискалната 2021 година, се одбира опција б).
Доколку има, во прилог ставете ги линковите.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку општината имала објави независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Потребно е да се наведат објави на сите социјални
мрежи кои ги користела општината кои ќе ја потврдат избраната опција погоре. На пример, доколку е
одбрана опцијата а), треба да се наведат објави од секој месец во годината. Доколку воопшто немало
објави, полето се остава празно.

Принцип II.
Праведност и вклученост

Прашања поврзани со принципот на вклученост и транспарентност (B1-B4)

B.1.

Дали општина користела социјални мрежи/веб-страница за да добие предлози од граѓаните за буџетот
во 2021 година?
а) Да. (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината имала објави за добивање на предлози од
страна на граѓаните за буџетот за 2021 година до датумот кога тој е официјално донесен. Датумот на
донесување на буџетот може да се види во одговорот на прашањето А.6. Притоа, доколку се направени
повеќе повици за добивање на предлози, ставете ги сите линкови до тие објави. Доколку немало такви
објави, се заокружува опцијата б).
Доколку има, во прилог ставете ги линковите.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

B.2.

Дали општина во 2020 година организирала јавна трибина на која граѓаните имале можност да дадат
предлози за предлог-буџетот за 2021 година?
а) Да, организирани се јавни дебати во кои учествувале граѓани и граѓански/невладини организации.
(1.0)
б) Да, јавни дебати се одржани, меѓутоа нема документ (евиденција) за добиени предлози од страна на
граѓаните, сепак нивниот придонес е добиен преку различни (други) алатки. (0.67)
в) Да, јавни расправи се одржани, меѓутоа нема документ (евиденција) ниту други механизми преку кои
се добиени предлози од страна на широката јавност (граѓаните); сепак општината има покането
специфични индивидуи и групи да дадат предлози (учеството не е отворено за сите). (0.33)
д) Нема организирано никаков вид на јавна дебата. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината има организирано јавна дебата по принципот
first-come-first-served на која секој може да даде мислење. Доколку јавната расправа е одржана, меѓутоа
не постои напишан документот (евиденција), а сепак е добиен предлогот преку други механизми (анкета
за која постои евиденција), се заокружува опцијата б). Доколку јавните расправи се одржани селективно,
во кои биле поканети специфични индивидуи и граѓански организации, се заокружува опцијата в).
Доколку не е организирана јавна расправа. се заокружува опцијата д).
Доколку има, во прилог ставете го линкот од известувањето за настанот.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

B.3.

Дали општината објавила листа на добиени предлози од страна на граѓаните за буџетот за 2021 година
на својата веб-страница?
а) Да.(1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината ги објавила добиените предлози од страна на
граѓаните за буџетот за 2021 година на нејзината веб-страница. Доколку таква објава не е направена се
заокружува опцијата б).
Доколку има, во прилог ставете ги линковите до објавата.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се остава
празно.

B.4.

Дали општина ги објавила проектите и иницијативите кои дошле од граѓаните и биле внесени во Буџетот
за 2021?
а) Да, општината има објавено документ во кој е наведена листата на предлози добиена од страна на
граѓаните и детален извештај како овие инпути се употребени во изготвувањето на годишниот буџет (1.0)
б) Да, општината има објавено документ во кој е наведена листата на предлози добиена од страна на
граѓаните и резиме како овие предлози се употребени во изготвувањето на годишниот буџет (0.67)
в) Да, општината има објавено документ во кој ги содржи или листата на влезни компонтенти (предлози)
или резиме на тоа како предлозите биле употребени во изготвувањето на годишниот буџет (0.33)
д) Нема објава која ги исполнува барањата на ниедно од погоре наведените опции. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината ги објавила листата и деталниот извештај како
овие инпути се употребени во изготвувањето на годишниот буџет на нејзината веб-страница. Доколку
општината ја има објавено листата на предлози и резиме за нивна употреба во изготвувањето на буџетот,
се заокружува опцијата б). Доколку општината има објавено документ кој ги содржи или листата на
предлози или резиме на инкорпорирањето на предлозите во изготвувањето на буџетот се заокружува
опцијата в). Доколку нема објава за евиденција од ваков вид се заокружува опцијата д).
Доколку има, во прилог ставете линк до објавата.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се остава
празно.
Прашања поврзани со принципот на вклученост и праведност (B5-B10)

B.5.

Дали општината го испитувала јавното мислење (спроведувала анкета) за конкретни предлози
(проекти) за предлог-буџетот за 2021 година?
а) Да. (1.0)
д) Не. (0)
Појаснување:Опцијата а) се заокружува доколку општината има спроведено анкета за специфичен проект
или за драфт-буџетот за 2020 година. Притоа, анкетата може да биде телефонска, теренска или
електронска (социјални мрежи), независно дали е спроведена директно од општината или преку агенција
за испитување на јавното мислењe. Доколку такво испитување не е направено, се заокружува опцијата б).
Доколку има, во прилог ставете го датумот на спроведување на анкетата и бројот на опфатени
испитаници.
Појаснување: Датумот треба да биде наведен во следниот формат „ДД/ММ/ГГГГ“. На пример, датумот 22
август 2020 треба да биде внесен како 22/08/2020. Доколку документот не е донесен, полето за
пополнување треба да остане празно.

B.6.

Дали општина има пропишани процедури за вклучување на граѓаните во процесот на планирање на
буџетот?
а) Да, општината има јасно пропишани процедури за вклучување на граѓаните во процесот на буџетско
планирање. (1.0)
б) Да, општината има пропишани процедури, но истите не се спроведуваат (0.5)
в) Нема (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината има јасно пропишани прцоедури за
вклучување на граѓаните во процесот на буџетско планирање. Доколку граѓаните може да дадат предлози
по некој вид на (онлајн формулар), а притоа да нема јасно пропишани процедури во однос на тие предлози
или барање се заокружува опцијата б). Доколку нема никакви процедури за вклучување на граѓаните во
процесот на буџетско планирање се заокружува опцијата в).
Доколку има, споделете го линкот каде е објавена оваа одлука или прикачете ја одлуката во pdf формат.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се остава
празно.

B.7.

Дали општина во 2020 организирала средба/и со маргинализирани групи на нејзината територија со
цел утврдување на потребите на овие групи и можностите за нивно финансирање со буџетот за
2021 година?
а) Да (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината има организирано состанок со
маргинилизирани групи на нејзината територија за можности за нивно финансирање со буџетот од
2021 година. Притоа, под маргинализирани групи се мисли на лица со посебни потреби, лица од
ромската заедница итн. Доколку општината нема организирано состанок, се заокружува опцијата б).
Доколку има, во прилог наведете го името на буџетската ставка или програма и објаснете за која
маргинализирана група се однесуваат.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку настанот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

B.8.

Дали буџетот на општината за 2021 година содржел програма за финансирање на маргинализирана/и група/и?
а) Да (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општинскиот буџет содржи програма за
финансирање на маргинализирани групи (посебниот дел на буџетот, види-ниво на ставка) или друга
ставка (како на пример други трансфери, или трансфери до невладини) со која се финансираат
маргинализирани групи. Притоа, под маргинализирани групи се мисли на лица со посебни потреби,
самохрани родители, лица од ромската заедница итн. Доколку општината нема предвидено
финансирање на маргинализаирани групи, се заокружува опцијата б).
Доколку има, во прилог наведете го името на буџетската програма или ставка, и објаснете за која
која маргинализирана група се однесуваат.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку буџетската програмаа е објавена независно од
тоа дали е почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен,
полето се остава празно.

B.9.

Дали општината има воспоставено комисија за еднакви можности на мажите и жените?
а) Да (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината има донесено одлука за основање на
комисијата и придружни акти кои поблиску ја регулираат нејзината работа. Доколку општината нема
основано комисија за еднакви можности на мажите и жените се заокружува опцијата б). Комисијата
се конституира заедно со конституирањето на Советот или блиску до тој период. Така што одлуката
би била објавена во службениот гласник на општината во периодот кога се конституирал Советот.
Доколку има, во прилог ставете линк до одлуката со која е основана комисијата и придружните акти
кои поблиску ја уредуваат нејзината работа.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

B.10.

Дали општината има родово одговорни индикатори во буџетските програми за 2021 година?
а) Да (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината има индикатори за родова еднаквост во
буџетските програми за 2021 година. Притоа треба да се има предвид дека овде не се мисли на
програми за родова еднаквост, наведени во буџетот (расходи по функционалност), туку на
индикатори за родова еднаквост. Доколку општината нема такви индикатори, се заокружува опцијата
б).
Доколку има, во прилог ставете ја листата на индикатори.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот (листа на индикатори) е објавен
независно од тоа дали е почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто
не е објавен, полето се остава празно.

Принцип III.
Отчетност
C.1.

Дали завршната сметка на Буџетот на општината за 2021 година е донесена согласно законски
утврдениот рок (15.03.2022)?
a) Да, притоа е запазен рокот за донесување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината го донела документот за фискалната 2021
година на нејзината веб-страница согласно роковите предвидени во методологијата за оваа анкета
(15.03.2022). Доколку документот е донесен, меѓутоа не е запазен рокот, се одбира опцијата б). Доколку
документот воопшто не е донесен, се заокружува опцијата в).
Доколку одговорот е да (опција а или б), во прилог наведете го датумот на донесување.
Појаснување: Датумот треба да биде наведен во следниот формат „ДД/ММ/ГГГГ“. На пример, датумот 22
август 2020 треба да биде внесен како 22/08/2020. Доколку документот не е донесен, полето за
пополнување треба да остане празно.

C.2.

Дали на веб-страницата на општината е објавена завршната сметка на буџетот на општината за 2021
година?
а) Да. (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку документот е објавен независно од тоа
дали е почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, се
одбира опцијата б).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавената завршна сметка:
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

C.3.

Дали завршната сметка на буџетот на општината за 2021 година е достапна во отворен формат (xls,
.xlsx, .csv or.json)?
Забелешка: во отворен формат не влегуваат .doc, docx and .pdf).
а) Да, притоа завршната сметка е достапна во отворен формат. (1.0)
б) Да, меѓутоа само одредени делови од завршната сметка се достапни во отворен формат. (0.5)
в) Не (0)
Појаснување:Опцијата а) се заокружува доколку документот за фискалната 2021 година е достапен во
отворен формат (xls, .xlsx, .csv or.json). Доколку документот е достапен, меѓутоа не во отворен формат се
одбира опцијата б). Доколку документот воопшто не е достапен или е објавен во затворен формат се
заокружува опцијата в).
Доколку да (опција а или б), во прилог ставете го линкот од Завршната сметка
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

C.4.

Дали на веб-страницата на општината е објавена завршната сметка на буџетот на општината за 2020
година?
а) Да. (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку документот е објавен на веб-страницата на
општината согласно рокот предвиден во овој водич (31.12.2021). Доколку документот воопшто не е
објавен се одбира опцијата б).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавената завршна сметка.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

C.5.

Дали на веб-страницата на општината е објавена завршната сметка на буџетот на општината за 2019
година?
а) Да. (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку документот е објавен на веб-страницата
на општината согласно рокот предвиден во овој водич (31.12.2020). Доколку документот воопшто не е
објавен, се одбира опцијата б).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавената завршна сметка.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

C.6.

Дали на веб-страната на општината е објавена Завршната сметка на Буџетот на општината за 2018
година?
а) Да. (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку документот е објавен на веб-страницата
на општината согласно рокот предвиден во овој водич (31.12.2019). Доколку документот воопшто не е
објавен се одбира опцијата б).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавената завршна сметка.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.
Прашања поврзани со извршувањето на буџетот (C7)
Меѓугодишни извештаи се објавуват како што буџетските средства се извршуваат. Овие извештаи
имаат за цел да го прикажат прогресот или текот на имплементирањето на буџетот. Најчесто
извештаите ги прикажуваат средствата потрошени по нивната функционалност или буџетски ставки
со цел да ја потикне одговорноста на извршителите на буџетот (општината). Притоа, треба да се има
во предвид дека буџетските ивршувања може да бидат: месечни и квартални а дури во некои случаи
(други институции) и неделни и дневни.

C.7.

C.7. Дали на веб-страницата на општината се објавени извештаите за квартално извршување на
буџетот на општината за 2021 година?
a) Да, притоа е запазен рокот за објавување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот е запазен само за дел од извештаите. (0.5)
в) Да, меѓутоа рокот не е запазен за сите извештаи или објавени се само дел од извештаите. (0.25)
г) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината ги објавила сите извештаи во текот на
фискалната 2021 година на својата веб-страница, согласно роковите предвидени во Водичот за
пополнување на Прашалникот, односно најкасно три месеци откако периодот на известување е
завршен (31.03.2022). На пример за кв1.2020 потребно е тој да биде објавен најдоцна до 30.06.2021
година. Доколку дел од извештаите се објавени во рок, а дел надвор од рокот, тогаш се заокружива
опција б). Доколку извештаите се објавен, меѓутоа не е запазен рокот за никој од нив или објавени се
само дел од извештаите, се одбира опцијата в). Доколку извештаите воопшто не се објавени, се
заокружува опцијата г).
Доколку одговорот е да (опција а или б), во прилог ставете ги датумот и линкот што води до
документите; поточно доколку кварталните извршувања се објавени, прикажете ги датумите на
најмалку 3 од последните четири јавно достапни извештаи.
Појаснување: Датумот треба да биде наведен во следниот формат „ДД/ММ/ГГГГ“. На пример, датумот
22 август 2020 треба да биде внесен како 22/08/2020. Доколку документот не е донесен, полето за
пополнување треба да остане празно.
Прашањe поврзанo со ревизорскиот извештаj (C8)
Ревизорскиот извештај е документ произведен од државниот завод за статистика што се во рамки на
нејзините надлежности и активности. Притоа овој извештај ја проценува комплетноста и точноста на
информациите вклучени во крајните сметки и придржувањето кон финансиско управување и
сметководство на општината според постојните закони и процедури. Овие извештаи имаат витално
значење за одговорноста на извршната власт пред законодавниот дом и јавноста.

C.8.

Дали на веб-страницата на општината е објавен последниот ревизорски извештај на буџетот на
општината?
a) Да, притоа е запазен рокот за објавување. (1.0)
б) Да, меѓутоа рокот не е запазен. (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување: Опцијата а) се заокружува доколку општината го објавила последниот ревизорски
извештај на нејзината веб-страница. Доколку документот е објавен, меѓутоа не е запазен рокот, се
одбира опцијата б). Доколку документот воопшто не е објавен, се заокружува опцијата в). Сите
извршени ревизии од страна на ДЗР може да се најдат на следниот линк.
Доколку одговорот е да (опција а или б), во прилог ставете го линкот што води до извештајот за
ревизија на општинската веб-страница и линк до извештајот на публикацијата на Државниот завод за
ревизија.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.
Прашања поврзани со општата буџетска реализација (C9-C10)

C.9.

C.9. Дали општината организирала јавна трибина на која ја претставила завршната сметка, односно
реализацијата на буџетот за 20201година?
a) Да. (1.0)
в) Не. (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку e објавен повик за настан или
известување за спроведен настан организиран од страна на општината, во кој е презентирана
реализацијата на завршната сметка. Доколку настанот не е објавен на веб-страницата на општината, се
одбира опцијата б).
Доколку одговорот е да, во прилог ставете го линкот што води до настанот.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

C.10.

Дали општината објавила извештај за реализација на средствата планирани во тековната и постојана
резерва на буџетот за 2021 година, односно ги објавила намените за кои се реализираа овие средства?
a) Да. (1.0)
в) Не. (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку општината ги класифицира конкретните
расходи по нивната функционалност (односно цел). Оваа класификација ги означува програмската цел,
сектор или цел за која ќе се користат средствата, како што се здравство, образование или домување.
Треба да се има предвид дека административните единици не се нужно усогласени со функционалните
класификации. На пример, во една општина сите функции поврзани со водоснабдување (кои спаѓаат во
функцијата домување), можат да бидат преземени од една локално претпријатие, додека во друга
општина тие можат да бидат дистрибуирани низ различни буџетски единици. Доколку општината нема
објавено публикација во која се прикажени целите за кои се реализираат средствата, се одбира
опцијата б).
Доколку одговорот е да, во прилог ставете го линкот што води до публикацијата.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.
Прашања поврзани со транспарентност по основ на јавни набавки (C11-C12)

C.11.

Дали општината го објавила планот за јавни набавки за 2021 година на својата веб-страница?
а) Да. (1.0)
б) Не. (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку документот е објавен на веб-страницата
на општината согласно рокот предвиден во Водичот за пополнување на Прашалникот (31.01.2021).
Доколку документот воопшто не е објавен, се одбира опцијата б).
Ако одговорот е да, во прилог ставете го линкот од објавениот документ.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

C.12.

Дали општината ги објавила сите склучени договори и анекси врз основа на јавни набавки за 2021?
а) Да, сите склучени договори и анекси врз основа на јавни набавки се објавени (1.0)
б) Да, но не сите склучени договори и анекси врз основа на јавни набавки се објавени (0.5)
в) Не. (0)
Појаснување: Ова прашање е поврзано со прашањето C11. На ова прашање опцијата а) се одбира
доколку општината има објавено документ во кој се наведени сите склучени договори и анекси врз
основа на јавните набавки. Притоа, потребно е да се направи вкрстување помеѓу наведените јавни
набавки (трошоците) во буџетот или планот за јавни набавки и склучени договори и анекси за јавни
набавки. Доколку документот е објавен, меѓутоа не ги содржи сите склучени договори и анекси за јавни
набавки, се одбира опцијата б). Доколку документот (договорите и анексите) воопшто не е објавен, се
заокружува опцијата в).
Доколку одговорот е да, во прилог ставете го линкот што води до објавата
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.
Прашања поврзани со финансирање на специфични програми (C13-C14)

C.13.

Дали според завршната сметка за 2021 година, општината ги реализирала програмите за
финансирање на маргинализираните групи?
а) Да (1.0)
б) Не (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку општината има објавено известување во
кое се прикажани активностите за спроведување на програмите за финансирање на маргинализираните
групи. Под маргинализирани групи се мисли на лица со попреченост, самохрани родители, проекти
насочени кон лица од малцинските заедници итн. Доколку нема такви објави, се заокружува опцијата
б).
Доколку да во прилог ставете го линкот до известувањето
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

C.14.

Дали општината ги објавила проектите кои ги спровела во 2021 година, а се насочени кон надминување
на родовите разлики во општината?
а) Да (1.0)
б) Не (0)
Појаснување: На ова прашање опцијата а) се одбира доколку општината има објавено „Годишен
извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности
за мажите и жените“ со кој се прикажуваат спроведените проекти/активности, насочени кон
надминување на родовите разлики во општината согласно рокот предвиден во овој водич (31.03.2022).
Доколку нема објави до крајниот рок, се заокружува опцијата б).
Доколку одговорот е да, во прилог ставете го линкот до објавата.
Појаснување: На ова прашање се одговара доколку документот е објавен независно од тоа дали е
почитуван рокот за објавување на документот. Доколку документот воопшто не е објавен, полето се
остава празно.

