
ПРВ МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МОНИТОРИРАЊЕ НА БУЏЕТСКАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

 

Автори:  Гоце Љубиновски и Фламур Муладаути 

Организација: Центар за одржлив развој на заедницата -Дебар 

Регион: Југозападен плански регион 

Датум: 15 септември 

 

Во периодот од 15.07 до 15.09 мониторите присуствуваа на седници на советите на 

општините:  Дебар и Центар Жупа , одржани на 29.08.2014 и 21.08.2014.  

 

 

1) Општина Охрид:  

Во периодот од 15.07 до 15.09 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: Буџет на општина Охрид за 2014 година.  

Статутот на ЕЛС е достапен за јавноста и истиот е даден во главното мени ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА  во подменито ОПШТИ АКТИ. 

Според статутот на Општина Охрид, буџетските процеси се спомнуваат во следните 

делови на статутот:  Член 34 (надлежности на градоначалникот), член 42 (комисии на 

советот), член 45 (надлежности на Комисијата за финансии и буџет), член 112 

(надлежности на општинската администрација). Во членовите  се дава  јасна слика 

како изгледа целата процедура на носење и извршување на буџетот на општината.  

На официјалната веб страна на Општина Охрид службените гласници се објавуваат. 

Последниот службен гласник е  Службен гласник бр. 9, 26.08.2014 година. 

На официјалната веб страна на Општина Охрид кварталните буџетски извештаи не се 

објавуваат.  

На официјалната веб страна на Општина Охрид постои посебна локација на која може 

да се најдат посебни информации поврзани со финансиите или буџетите на 

општината.   

Оваа локација има назив Буџет и ревизија, а во неа се наоѓаат следните документи: 
Буџети и ребаланси на буџетите од 2008 до 2014 и извештај на Државниот завод за 
ревизија за Општина Охрид.  

 

 



2) Општина Македонски Брод:  

Во периодот од 15.07 до 15.09 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: Буџет на Oпштина Македонски Брод  за 2014 година. Истиот е 

достапен на веб страната.  

Забелешка:  На  општинската веб страна има посебен линк за буџет каде што е ставен 

и буџетот на општина Македонски брод за 2014 година. 

Во периодот од 15.07 до 15.09 направени се анкети со следните членови на 

општинската администрација од Општината Македонски брод: 

1. НН  (ЛЕР). 

Според јавно достапните документи објавени од Општина Македонски брод на 

нејзината официјална веб страна достапни се следните документи поврзани со 

буџетските процеси:  

Буџет на општина Македонски брод за 2011, 2012, 2013 и 2014 година  

Буџетите се достапни преку службениот гласник, а службениот гласник е достапен на 

страната на општината. Сите негови изданија за 2014 се достапни, а според 

информациите што ги добивме од општина Македонски брод, информациите 

излегуваат по потреба. 

Според статутот на Општина Македонски брод, буџетските процеси се спомнуваат во 
следново: 
Буџетот на општината се утврдува со Буџетот на приходите и трошоците на  општината. 

Буџетот на општината содржи биланс на приходи и  трошоци на Буџетот, а се однесува 

за фискалната година од 12 (дванаесет) месеци која почнува од 1-ви Јануари, а 

завршува на 31-ви декември од секоја календарска година. 

Предлог на Буџетот на Општината го утврдува градоначалникот и  го доставува до 

совет на Општината за донесување не подоцна од средината на месец ноември. 

Советот на Општината не може да го разгледува Буџетот на Општината по истекот на 

20(дена) од доставувањето до советниците на Совет на Општината. 

Забелешка: не е ставен целосниот статут на Општина Македонски брод. 

На официјалната веб страна на Општина Македонски брод се објавуваат службените 

гласници .  

Последниот службен гласник (број 7) кој се наоѓаше на веб страната на 15 септември 

2014 година е објавен на ден 20.08.2014.   

На официјалната веб страна на Општина Македонски Брод кварталните буџетски 

извештаи не се објавуваат.  



На официјалната веб страна на Општина Македонски брод, постои посебна локација 

на која може да се најдат посебни информации поврзани со финансиите или буџетите 

на Општината.   

Оваа локација има назив Буџет 2014, а во неа се наоѓаат следните документи: 

Буџет за 2011 и 2012,2013,2014  

 

 

3) Општина Струга:  

 

Во периодот од 15.07 до 15.09 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: Буџет на општина Струга  за 2014 година. Предлог буџетот на ЕЛС  

Струга  е достапен на веб страната.  

Забелешка:  Буџетот е ставен на почеток на веб страницата на Општината , истиот е 

објавен во Службениот гласник (започнувајќи од 46 стр. на гласникот и се до крајот на 

истиот) и е објавен на два јазика-македонски и албански.  

Во периодот од 15.07 до 15.09 направени се анкети со следните советници од 

Општината Струга: 

1. НН (политичка партија на власт). 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО). 

Според јавно достапните документи објавени од Општина Струга  на нејзината 

официјална веб страна достапни се следните документи поврзани со буџетските 

процеси: 

Буџет на општина Струга за 2014  

На официјалната веб страна на Општина Струга  службените гласници се објавени во 

основната страница. Последниот службен гласник  „Службен гласник“ бр. 12 е од 

31.12.2013 година. 

На официјалната веб страна на Општина Струга кварталните буџетски извештаи не се 

објавуваат. 



На официјалната веб страна на Општина Струга не постои посебна локација на која 

може да се најдат посебни информации поврзани со финансиите или буџетите на 

општината.   

 

 

4) Општина Дебарца 

Во периодот од 15.07 до 15.09 не се објавени никакви документи за буџетскиот 

процес.  

Забелешка:  општината има веб страница, но буџетот и другите документи не се 

достапни на веб страната на општината. Сите побарани документи беа подигнати на 

лице место при посета во општината. 

Во периодот од 15.07 до 15.09 направени се анкети со членови на општинската 

администрација од Општината Дебарца: 

НН (вработен во Одделение за За урбанизам комунални и јавни дејности, заштита на 

животната средина и локален економски развој. 

Според јавно достапните документи објавени од Општина Дебарца, на нејзината 

официјална веб страна не се достапни документи поврзани со буџетските процеси. 

Забелешка: Буџетите се достапни преку Службниот гласник на Општината, кој пак не е 

достапен на веб страната на Општината.  

Во разговор со одговорниот за општинската страна беше наведено дека во скоро 

време на страната ќе има и податоци за буџетот. 

Според статутот на Општина Дебарца, буџетските процеси се спомнуваат во следните 
делови: Член 14 до член 15, кои се однесуваат исклучително на буџетот на општината. 
Истите даваат јасна слика како изгледа целата процедура на носење и извршување на 
буџетот на општината.  
На официјалната веб страна на Општина Дебарца службените гласници не се 

објавуваат.  

На официјалната веб страна на Општина Дебарца кварталните буџетски извештаи не се 

објавуваат. На официјалната веб страна на Општина Дебарца, не постои посебна 

локација на која може да се најдат посебни информации поврзани со финансиите или 

буџетите на општината.  

 

 

 



5) Општина Центар   Жупата 

Центар  Жупа нема Веб страница.  

Контактиран е секретарот на Општината и е добиен Статутот на Општината во 

електронска форма. 

Забелешка: Буџетите се објавени преку службениот гласник на општината кој пак не е 

достапен за јавноста.  

Во периодот од 15.07 до 15.09 се анкетирани следните советници од Општината 

Центар Жупа: 

1. НН (политичка партија во опозиција), 

2. НН (политичка партија на власт). 

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН одделение за финансии 

2. НН - администратор 

Според статутот на Општина Центар Жупа, буџетските процеси се спомнуваат во 
следните делови: член 29 (надлежности на Советот на општината), член 36 
(надлежности на Комисија за Финансирање, буџет и локален економски развој), член 
57 (надлежности на градоначалникот). 
 
 

6) Општина Пласница:  

Во периодот од 15.07 до 15.09 не се објавени никакви документи поврзани со 

буџетскиот процес.  

Забелешка:  веб страната на општина Пласница во моментов не постои и не е активна. 

Од разговорот со надлежните добивме одговор дека немаат средства за изработка, а 

исто така и немат информатички кадар кој би ја одржувал страната. Буџетите се 

објавени преку службениот гласник на општината и истите можат да се најдат во 

седиштето на општината во бесплатен примерок. 

Во периодот од 15.07 до 15.09 направени се анкети со следните членови на 

општинската администрација од Општината Пласница: 

1. НН (раководител во општинската администрација). 

Според статутот на Општина Пласница, буџетските процеси се спомнуваат во следните 
делови: член 30 (надлежности на Градоначалникот), член 39 (комисии во Советот), 
член 42 (надлежности на комисијата  за финансирање, Буџет и локален економски 
развој 



7) Општина Дебар:  

На 31 декември во веб сајтот  на општина Дебар е објавена информација за 

усвојување на буџетот за 2014 од страна на советот на општината. Во информацијата 

се наведува дека буџетот е 257 милиони денари, 47 милиони денари ќе бидат приходи 

од  даноци и 14.6 милиони денари од други приходи, од капитални приходи се 

планират 16.3 милиони и приходи од донации 146.8 милиони и 31.5 милиони 

трансфери.    

Во периодот од 15.07 до 15.09 направени се анкети со следните советници од 

Општината Дебар: 

1.НН (политичка партија на власт), 

2.НН (политичка партија во опозиција). 

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН  (Оддел за финасии), 

2. НН (Оддел за образование). 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН  (локална НВО), 

2. НН (локална хуманитарна организација). 

На официјалната веб страна на Општина Дебар нема објавено ниеден буџетски 

документ. 

Забелешка:  Службениот гласник на општината не е достапен на веб страната на 

општината. Тој само се спрема и се носи во Министерство. Јавно никаде не се објавува. 

Според статутот на Општина  Дебар, буџетските процеси се спомнуваат во следните 
делови: Член 96 до член 102, кои се однесуваат исклучително на буџетот на 
општината. Истите даваат јасна слика како изгледа целата процедура на носење и 
извршување на буџетот на општината.  
 
 Статсуот на Oпштината не е објавен во Веб сајтот на општината 

 

8) Општина Кичево:  

Во периодот од 15.07 до 15.09 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: Предлог Буџет на општина Кичево  за 2014 година. Истиот е 

достапен на веб страната.  



Забелешка:  На веб страницата е објавен само предлог буџетот за 2014 година со  

билансите за приходи и расходи.  

На првата страна на веб сајтот има објавен Јавен повик за распределба на средства 

наменети за културни манифестации. 

Во периодот од 15.07 до 15.09 направени се анкети со следните советници од 

Општината Кичево: 

1.НН (политичка партија на власт). 

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација 

1.НН (Одделение за финансии), 

2.НН  (ЛЕР). 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО) 

Според јавно достапните документи објавени од Општина Кичево, на нејзината 

официјална веб страна достапни се следните документи поврзани со буџетските 

процеси: Предлог буџет за 2014 година заедно со билансите за приходи и расходи, 

другите линкови се празни. 

Забелешка: Буџетите се достапни преку службниот гласник на општината кој пак не е 

достапен на веб страната на општината.  

Според статутот на Општина  Кичево, буџетските процеси се спомнуваат во следните 
делови: Член 127 до член 134, кои се однесуваат исклучително на буџетот на 
општината. Истите даваат јасна слика како изгледа целата процедура на носење и 
извршување на буџетот на општината.  

На официјалната веб страна на Општина Кичево службените гласници  не се 

објавуваат.  

На официјалната веб страна на Општина Кичево, постои посебна локација на која може 

да се најдат посебни информации поврзани со финансиите или буџетите на 

општината. Освен за буџетот, другите линкови се празни.  

Забелешка:  Службениот гласник на Oпштината не е достапен на веб страната на 

општината. Јавно никаде не се објавува. 

 

 



9) Општина Вевчани:  

Во периодот од 15.07 до 15.09  нема објавени никакви документи поврзани со 

буџетскиот процес веб страната на  Oпштина Вевчани.    

Забелешка:  веб страната на општина Вевчани не е ажурирана подолг временски 

период,  сајтот нема никави информации околу буџетот. 

Во периодот од 15.07 до 15.09 направени се анкети со следните советници од 

Општината Вевчани: 

1. НН (политичка партија на власт). 

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (сектор за финансии). 

Буџетите се објавени преку службениот гласник на општината, кој пак не е достапен на 

веб страната на Општината.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


