
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МОНИТОРИРАЊЕ НА БУЏЕТСКАТА 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
 

Автори: Јулиа Давкова, Бети Пејева и Благица Киров  

Организација: ЕХО Штип 

Регион: Југо-источен 

Датум: 20.10.2014 

 

Во периодот од 16.07.2014 до 15.10.2014 мониторите поднесоа барања за пристап до 

информации во општините: _Валандово, Босилово, Конче и Ново Село. 

 

До денот на поднесување на овој извештај, одговор на барањата се добиени од општините _ 

Босилово, Конче и Ново Село, а не е добиен од општината Валандово. 

 

 

1) Општина Струмица: 

 

Во периодот од 16.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес: Буџетот за 2014 година, Завршна сметка за 2013 година, Годишен извештај од 

спроведувањето на буџетот на ЕЛС, Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на 

општина Струмица за 2014 година и Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина 

Струмица за вториот квартал од 2014 година. 

Истите делумно се достапни на веб страната.  

 

Забелешка: На страната на општината постои посебен дел за објавување на некои финансиски 

документи. Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот 

квартал од 2014 година го добивме од претставник на Советот на општината. 

 

Во периодот од 16.07.2014_ до _15.10.2014 направена е анкета со советник од Општината 

Струмица: 

1.  НН (претставник на партија на власт) 

Направена е анкета со член на општинската администрација 

1.  НН (раководител во општинската администрација)   

 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (претставник од локална невладина организација) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Струмица прикажана е 

следната состојба: 

Планирани:         Реализирани: 



Вкупни приходи                1.067.775.446        389.770.188 

Вкупни расходи                1.067.775.446        373.625.570 

Вкупни тековно оперативни приходи     973.275.757        379.957.125 

Вкупни тековно оперативни расходи     709.783.000        305.079.845 

Вкупни капитални приходи         94.499.689             9.813.063  

Вкупни капитални расходи       357.992.446           68.545.725 

 

713 Даноци на имот         48.000.000            26.099.882 

717 Даноци на специфични услуги      298.619.500          62.448.143 

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања     94.499.689            9.813.063 

741 Трансфери од други нивоа на власт          0   0 

754 Домашно задолжување         0   0 

401 Основни плати         287.111.571      141.296.867 

420 Патни и дневни расходи            1.440.000             302.053 

425 Договорни услуги         105.917.451        42.198.765 

426210 Расходи за репрезентација     

427 Привремени вработувања           22.889.000          4.346.170 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори          0    0 

461 Субвенции за јавни претпријатија            3.200.000          1.684.773 

463 Трансфери до невладини организации           26.800.000         9.830.560 

480 Купување на опрема и машини            11.450.000         1.542.248 

486 Купување на возила               1.400.000         0 

 

2)  Општина Гевгелија: 

 

Во периодот од 16.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес: Буџетот за 2014 година, Завршна сметка за 2013 година, Квартален Извештај и Годишен 

извештај од спроведувањето на буџетот на ЕЛС  

Истите се* достапни на веб страната.  

 

*Забелешка: Иако во претходниот известувачки период Буџетот за 2014 година и Службените 

гласила беа објавени и достапни на страната на општината, во време на подготвувањето  на 

Кварталниот извештај (првата декада на Октомври) истите повеќе не се достапни на страната на 

општината. По однос на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 

првото полугодие од годината, на страната на општина Гевгелија објавена е само информација 

дека на 24 седница на Советот истиот е усвоен.  

 

Во периодот од 16.07.2014 до 15.10.2014 направена е анкета со член на општинската 

администрација на Општина Гевгелија: 

1. НН (вработен во ЛЕР) 

 



 

3)  Општина Радовиш: 

 

Во периодот од 16.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес: Буџетот за 2014 година, Измена и дополнување на Буџетот на општина Радовиш за 2014 

година, Завршна сметка за 2013 година и Квартален извештај за извршување на Буџетот на 

општина Радовиш за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2014 година до 

30.06.2014 година од 2014 година . 

 

Истите делумно* се достапни на веб страната.  

 

*Забелешка: На страната на општината не постои посебен дел за објавување на финансиски 

документи. Истите се прибавени со увид  во Службените гласници, додека Кварталниот извештај 

за извршување на Буџетот на општина Радовиш за извештајниот период (кумулативно) за квартал 

од 01.01.2014 година до 30.06.2014 година од 2014 година воопшто не беше достапен и истиот го 

добивме преку претставник на Советот на општината.  

Во периодот од 16.07.2014_ до _15.10.2014 направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1 . НН (претставник на локална НВО) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Радовиш прикажана е 

следната состојба: 

Планирани:      Реализирани: 

Вкупни приходи       689.816.549      184.227.862 

Вкупни расходи       689.816.549      145.908.466 

Вкупни тековно оперативни приходи     568.316.549      143.021.091 

Вкупни тековно оперативни расходи     390.801.843      134.204.468 

Вкупни капитални приходи       121.500.000        41.196.781 

Вкупни капитални расходи       299.014.706        11.703.996 

 

717 Даноци на специфични услуги        17.150.000          6.154.528 

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања   121.500.000   41.196.781 

741 Трансфери од други нивоа на власт     491.477.141 117.024.823 

754 Домашно задолжување        0   0 

401 Основни плати        137.358.593        64.116.580 

420 Патни и дневни расходи          1.678.000              215.650 

425 Договорни услуги         39.428.474          9.539.317 

427 Привремени вработувања          2.200.000          1.034.780 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори     0    0 

461 Субвенции за јавни претпријатија      0    0 

463 Трансфери до невладини организации     40.085.000    5.079.856 



480 Купување на опрема и машини        6.331.456              242.230 

486 Купување на возила          2.250.000              123.776 

 

4)  Општина Конче: 

 

Во периодот од 16.07.2014 до 15.10.2014 објавен е еден документ поврзан со буџетскиот процес: 

Буџетот за 2014 година. 

Истиoт не е достапeн на веб страната.  

 

Забелешка: На страната на општината не постои дел за објавување на финансиски документи. 

Исто така, на страната не се достапни ниту Службените гласници. Буџетот за 2014 година е добиен 

преку контакт со вработен во Одделението за финансии на о.Конче. Доставено е барање за 

пристап до информации од јавен карактер заради прибавување на последниот квартален 

извештај и во текот на подготвувањето на овој извештај, на 20.10.2014 година добивме позитивен 

одговор на барањето. 

 

Во периодот од 16.07.2014 до 15.10.2014 направена е анкета со член на општинската 

администрација: 

1. НН Одделение за финансии  

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Конче прикажана е 

следната состојба: 

Планирани:      Реализирани: 

Вкупни приходи         91,705,000         33,671,635 

Вкупни расходи       91,705,000         33,563,214 

Вкупни тековно оперативни приходи     62,712,000          30,701,690 

Вкупни тековно оперативни расходи     56,091,000          29,341,989 

Вкупни капитални приходи       28,993,000            2,969,945 

Вкупни капитални расходи       35,614,000            4,221,225 

 

713 Даноци на имот           3,300,000             935,456 

717 Даноци на специфични услуги          5,150,000          2,140,195 

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања    12,900,000             189,945 

741 Трансфери од други нивоа на власт        8,700,000           0 

754 Домашно задолжување        0  0 

401 Основни плати         17,860,000        11,782,154 

420 Патни и дневни расходи             487,000               23,000 

425 Договорни услуги           6,941,000          1,303,020 

426210 Расходи за репрезентација 

427 Привремени вработувања         1,200,000             577,335 



452 Каматни плаќања кон домашни кредитори 

461 Субвенции за јавни претпријатија 

463 Трансфери до невладини организации          435,000               71,600 

480 Купување на опрема и машини           520,000             115,760 

486 Купување на возила            250,000               73,004 

 

 

 

5)  Општина Дојран: 

 

Во периодот од 16.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес: Буџет за 2014 година и Завршна сметка за 2013 година. 

 

Истите се достапни на веб страната.  

Забелешка: На страната на општината постои дел за објавување на финансиски документи.  

 

Во периодот од 16.07.2014_ до _15.10.2014 направена е анкета со член на општинската 

администрација: 

1.  НН (одделение за финансии) 

 

6)  Општина Босилово: 

 

Во периодот од 16.07.2014 до_15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: Буџет за 2014 година и Завршна сметка за 2012 година 

 

Истите се достапни на веб страната.  

Забелешка: На веб страната на општината постои дел за објавување на финансиски документи.  

 

7).  Општина Богданци: 

 

Во периодот од 16.07.2014_ до _15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: Буџет за 2014 година и Одлука за измена на распоредот на средствата во 

буџетот на општина Богданци за 2014 година, објавен во Сл.гласник бр.12 од 09.10.2014 година. 

Истите се достапни на веб страната.  

Забелешка: На страната на општината постои дел за објавување на финансиски документи.  

Во Сл.гласник бр.11 од 29.07.2014 година објавен е Заклучок по Кварталниот извештај за 

извршување на буџетот на општина Богданци за период  април-јуни 2014 година, со кој 

Кварталниот извештај не е усвоен од Советот на општината. 



 

8). Општина Валандово: 

 

Во периодот од 16.07.2014 до 15.10.2014 немаме информација за објавени документи поврзани 

со буџетскиот процес. 

Забелешка: На страната на општината достапен е единствено Статутот на општината.  

9) Општина Василево: 

 

Во периодот од 16.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес: Буџетот за 2014 година и Предлог-завршна сметка за 2013 година. 

Истите се достапни на веб страната.  

Забелешка: На страната на општината постои посебен дел за објавување на финансиски 

документи. 

Во Службениот гласник на општина Василево постои Заклучок за усвојување на Кварталниот 

извештај за извршување на Буџетот за 2014 год. за  периодот 01.01.2014 до 30.06.2014 год.(К-1), 

Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за доспеани, а неизмирени обврски на општина 

Василево за периодот 01.01.2014 до 30.06.2014 год. (К-2). Заклучок за усвојување на Кварталниот 

извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 

01.01.2014 до 30.06.2014 год. (К-3), но не е објавен кварталниот извештај. 

Во периодот од 16.07.2014_ до _15.10.2014 направенa е анкетa со член на општинската 

администрација 

1.  НН, Одделение за финансии 

 

10) Општина Ново Село: 

 

Во периодот од 16.07.2014_ до _15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: Одлука за усвојување на Буџетот за 2014 година и Одлука за извршување на 

Буџетот за 2014 година. 

Истите се достапни на веб страната.  

Забелешка: На страната на општината не постои посебен дел за објавување на финансиски 

докумнети. Објавени се само Одлуката за усвојување на Буџетот за 2014 година и Одлуката за 

извршување на Буџетот за 2014 година, без Буџетот за 2014 година во прилог. 

 



Во периодот од 16.07.2014_ до _15.10.2014 направенa е анкетa со член на општинската 

администрација: 

1. НН, Одделение за финансии 

Забелешка: Поднесено е барање за пристап до инфпрмации од јавен карактер за добивање на 

Статутот и на барањето е одговорено по 15 дена во хартиена форма со препорачана поштенска 

пратка.  

Врз основа на тримесечниот мониторинг на сите единици на локалната самоуправа во                   

Југо-источниот регион  регион, можеме да ги истакнеме следните најдобри практики во однос на 

транспарентноста на буџетските процеси: 

1. Вработените во Општина Босилово одговараат на барањата за пристап до информации од јавен 

карактер истиот ден кога ќе ги добијат; 

2.  Општина Струмица е отворена за соработка со граѓанскиот сектор. Во разговор со општинските 

службеници им беше посочено дека е добро буџетските документи да бидат посебно истакнати 

на веб страната, по што тие самоиницијативно истото го сторија; 

3. Општина Конче е отворена за соработка со граѓанскиот сектор.  

Како лоши примери ги издвојуваме: 

1.  Општина Валандово потполно ги игнорира контактите и барањата, иако првично и формално 

покажуваат интерес за соработка. Службеник од одделението за финансии  смета дека граѓаните и 

здруженијата не ги разбираат буџетските документи и од тие причини нема потреба да ги 

доставуваат на увид или на барање. 

2. Општина Гевгелија бара претходно формално најавување со барање за присуство на седници на 

совет (со лични податоци, функција во организацијата и цел на присуството, не знаеме што би 

побарале од обичен граѓанин).  

3.  Генерално, веб страните на повеќето општини не содржат минимум податоци и информации, 

како за остварување на првичен контакт со службениците и советниците, така и за буџетските 

процеси и документи. 

Од тука ги изведуваме следните препораки до општинските власти и административци: 

1.  Надополнување на веб страните со минимум податоци и информации за контакт со 

службениците и советниците  и за буџетските процеси и документи, како и нивно тековно 

ажурирање. 

2.  Информирање на граѓаните за одржување на седници на советот и дневен ред, со навремено 

објавување на веб страната. 



3. Да не се бара од граѓаните да го пријавуваат своето присуство на седница на совет со 

поднесување на формално барање. 

4. За секоја информација од општината да не инсистираат граѓаните да поднесуваат  Барање за 

пристап до информации од јавен карактер. 


