
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МОНИТОРИРАЊЕ НА БУЏЕТСКАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

 

Автори:   Даница Петличкова и Виолета Димовска 

Организација: ЖГИ ,,КЛЕА,, Битола 

Регион: : Пелагониски плански регион  

Датум: 15 октомври 2014 год. 

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 мониторите присуствуваа на седници на 

советите на општините: Новаци, Ресен, Крушево, Демир Хисар, Долнени, Прилеп, 

Битола и Могила, одржани на 18.07.2014 (Новаци), 22.07.2014 (Ресен), 12.08.2014 

(Крушево), 15.08.2014 (Долнени), 22.08.2014(Демир Хисар), 26.08.2014 (Прилеп) 

27.08.2014 (Битола), 08.10.2014 (Могила). 

 

Во истиот период поднесоа барања за пристап до информации во општините: Новаци, 

Ресен, Крушево, Демир Хисар, Долнени, Прилеп, Битола и Могила и Кривогаштани    

 

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

општините Новаци и Демир Хисар, а не се добиени од општините Ресен, Крушево,  

Долнени, Прилеп, Битола, Могила и Кривогаштани  

 

 

 

1) Општина Новаци:  

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Втор квартален извештај за извршување на буџетот за 2014 година  

 Oдлука за измени на распоредот на буџетот за 2014 

Истите не се достапни на веб страната.  

Забелешка: Документите се добиени на седницата на Советот на Општина Новаци, од 

членови на Советот на Општина Новаци. 

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 направенa е анкетa со советник од 

Општината Новаци: 

 

1. НН (политичка партија на власт) 



Направена е анкета со член на општинската администрација 

1. НН (вработен во Одделението за Буџет и финансии во Општина Новаци) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Новаци 

прикажана е следната состојба: 

 

                           Планирани:                               Реализирани: 

 

Вкупни приходи     200.891.093           59.412.623 

Вкупни расходи                         200.891.093   46.260.749 

Вкупни тековно оперативни приходи 139.222.093     34.872.538  

Вкупни тековно оперативни расходи 91.317.857   30.603.167 

Вкупни капитални приходи     61.669.000   24.540.085 

Вкупни капитални расходи   109.573.236    15.657.582 

713 Даноци на имот                    1.957.000                 1.598.038 

717 Даноци на специфични услуги                  2.980.000      1.383.566  

733 Продаж.на земјиште и немат. влож.   61.669.000    24.540.085 

741 Трансфери од други нивоа на власт      108. 602.727   31.151.517 

754 Домашно задолжување          -                 -   

401 Основни плати     22.853.908   10.879.162 

420 Патни и дневни расходи        683.290          56.856 

425 Договорни услуги    15.051.360     4.543.448 

426210 Расходи за репрезентација            -             - 

427 Приврем. вработувања(Др опер. Трош.)      540.000        166.274  

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори  200.000          13.493  

461 Субвенции за јавни претпријатија           -              - 

463 Трансфери до невладини организации    2.500.000      1.687.855  

480 Купување на опрема и машини          410.000         155. 554 

486 Купување на возила            -               - 

 

 

2) Општина Ресен: 

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Пренамена на средства од Буџетот од една ставка во друга (достапно на веб  

страната во рамки на Службен гласник бр 7. 0д 22.07.2014г.) 

 Квартален извештај за извршување на Буџетот не е достапен на веб страната на  

општината, во Сл.гласник бр 9 од 28.08.2014год. објавен е само заклучокот на  



советот по кварталниот извештај.  

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 направена е анкета со советник од 

Општината Ресен  

1. НН  (политичка партија од власта) 

Направена е анкета со член на општинската администрација 

1.  НН (Сектор за финансиски прашања) 

 

  

3) Општина Крушево:  

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Втор квартален извештај за извршување на буџетот за 2014год. 

 К1 и К2 извештај за извршување на буџетот за 2014 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Забелешка: : Документите се добиени на седницата на Советот на Општина Крушево, 

од претставник на одделот за буџет и финансии 

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 направена е анкета со советник од 

Општината Крушево 

1. НН  (политичка партија во опозиција) 

Направена е анкета со член на општинската администрација 

1. НН (Одделение за Буџет и финансии во Општина Крушево) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Крушево 

прикажана е следната состојба: 

 

                           Планирани:                               Реализирани: 

Вкупни приходи     245.449.285                  63.208.501 

Вкупни расходи                     245.449.285                  62.545.469 

Вкупни тековно оперативни приходи 241.939.285      63.085.049 

тековно оперативни расходи  116.659.285     48.207.256 

Вкупни капитални приходи       3.510.000          123.452 

Вкупни капитални расходи   128.790.000      14.338.213 

713 Даноци на имот                    7.250.000                   2.192.126 

717 Даноци на специфични услуги                  1.140.000        3.911.405  

733 Продаж.на земјиште и немат. влож.     3.410.000          123.452 



741 Трансфери од други нивоа на власт         211.680.285     54.376.297 

754 Домашно задолжување          -                 -   

401 Основни плати       51.310.000     24.843.034 

420 Патни и дневни расходи      1. 211.000           246.739 

425 Договорни услуги      11.998.190        5.520.733 

426210 Расходи за репрезентација            -             - 

427 Приврем. Вработувања                              600.000           226.890  

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори   50.000               4.781  

461 Субвенции за јавни претпријатија           -              - 

463 Трансфери до невладини организации 800.000          103.730  

480 Купување на опрема и машини  580.000            30.500 

486 Купување на возила                464.000          332.757 

 

4) Општина Долнени:  

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Втор квартален извештај за извршување на буџетот за 2014год. 

 К1 и К2 извештај за извршување на буџетот за 2014год. 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Забелешка: Документите се добиени по е-маил од страна на раководителката на 

одделението за финансии и буџет на општина Долнени, на наше барање. 

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 направена е анкета со советник од 

Општината Долнени: 

1. НН  (политичка партија во опозиција) 

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Одделение за Буџет и финансии во Општина Долнени) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1.  НН (локална НВО) 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Долнени 

прикажана е следната состојба: 

 

                           Планирани:                               Реализирани: 

Вкупни приходи     227.559.603                  70.636.958 

Вкупни расходи                     227.659.603   65.857.379 

Вкупни тековно оперативни приходи 204.800.103      68.742.232 

тековно оперативни расходи  143.759.500    61.173.239 

Вкупни капитални приходи     22.759.397       1.894.726 



Вкупни капитални расходи     83.900.000        4.684.140 

713 Даноци на имот                    4.800.000                   2.747.776 

717 Даноци на специфични услуги                  8.950.000        4.411.838  

733 Продаж.на земјиште и немат. влож.   19.399.397       1.894.726 

741 Трансфери од други нивоа на власт      187.987.103    60.942.503 

754 Домашно задолжување          -                 -   

401 Основни плати       75.255.000     36.448.332 

420 Патни и дневни расходи           770.000               61.239 

425 Договорни услуги       14.236.000        2.107.554 

426210 Расходи за репрезентација            -             - 

427 Приврем. Вработувања                           1.400.000        1.037.712 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори 200.000             19.130  

461 Субвенции за јавни претпријатија           -              - 

463 Трансфери до невладини организации         410.000            155.800  

480 Купување на опрема и машини            637.000            117.657 

486 Купување на возила              380.000            181.524 

 

 

5) Општина Демир Хисар:  

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Втор квартален извештај за извршување на буџетот за 2014 год. 

 К1 и К2 обрасци за обврските на општината  

 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Забелешка: Документите се добиени по е-маил , од раководителот на одделот за буџет 

и финансии, по наше барање. 

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 направена е анкета со советник од 

Општината Демир Хисар: 

1. НН (политичка партија -опозиција) 

Направена е анкета со член на општинската администрација 

1. НН (одделение за финансии и буџет) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (НВО Меридијан) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Демир Хисар 

прикажана е следната состојба: 



 

                           Планирани:                               Реализирани: 

 

Вкупни приходи                   128.446.391                25.855.413             

Вкупни расходи             128.446.391                25.333.517       

  

Вкупни тековно опер. приходи  122.736.391    25.503.087  

Вкупни тековно опер. расходи    99.482.631    23.966.749          

Вкупни капитални приходи       5.710.000         352.326 

Вкупни капитални расходи     28.963.760     1.366.768 

713 Даноци на имот        5.610.000     1.115.111 

717 Даноци на специфични услуги    10.380.000     2.188.248  

733 Продажба на зем. и немат. влож.      5.710.000        352.326 

741 Трансфери од други нивоа на власт    99.359.000   21.358.147  

754 Домашно задолжување                -    - 

401 Основни плати        50.395.000   12.766.266 

420 Патни и дневни расходи            854.391           59.121 

425 Договорни услуги          7.076.000                  1.454.491 

426210 Расходи за репрезентација   -    - 

427 Привремени вработувања   -    - 

452 Кам.плаќања кон домашни кредитори -    -  

461 Субвенции за јавни претпријатија  -    - 

463 Трансфери до невладини организации          330.000                         40.000  

480 Купување на опрема и машини         1.590.000             29.000 

486 Купување на возила   

  

 

 

6) Општина Прилеп:  

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Прв и втор квартален извештај за извршување на буџетот за 2014год. 

 

Истите се  достапни на веб страната.  

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 направена е анкета со советник од 

Општината Прилеп: 

1. НН ( партија на власт) 

Направена е анкета со член на општинската администрација 

1. НН  (Одделение за Буџет и финансии во Општина Прилеп) 



Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН  (локална НВО) 

2. НН (локален ТВ Канал) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Прилеп 

прикажана е следната состојба: 

 

                           Планирани:                               Реализирани: 

 

Вкупни приходи                   1.085.873.000   450.192.451             

Вкупни расходи             1.085.873.000   436.198.988        

Вкупни тековно опер. приходи  1.011.673.000   430.420.572  

Вкупни тековно опер. расходи      870.613.000   381.361.036          

Вкупни капитални приходи        74.200.000     19.771.879 

Вкупни капитални расходи      215.260.000     54.837.952 

713 Даноци на имот         84.953.000     30.326.640 

717 Даноци на специфични услуги     144.978.000     47.791.974  

733 Продажба на зем. и немат. влож.       64.000.000     19.771.879 

741 Трансфери од други нивоа на власт     622.208.000   302.229.776  

754 Домашно задолжување     -    - 

401 Основни плати        351.739.000   170.849.559 

420 Патни и дневни расходи          2.733.000          584.251 

425 Договорни услуги         60.468.000     22.062.032 

426210 Расходи за репрезентација   -    - 

427 Привремени вработувања          2.300.000       1.609.646 

452 Кам.плаќања кон домашни кредитори           500.000            49.676  

461 Субвенции за јавни претпријатија        48.600.000     22.181.892  

463 Трансфери до невладини организаци          7.000.000        1.355.000  

480 Купување на опрема и машини          7.130.000                       200.410 

486 Купување на возила            6.200.300           527.172 

 

 

 

7) Општина Битола:  

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Прв и втор квартален извештај за извршување на буџетот за 2014год. 

 

Истите се  достапни на веб страната.  



Забелешка: Вториот квартален извештај исто така е добиен и на седницата на Советот 

на Општина Битола одржана на 28.08. 2014год. од страна на советник. 

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 направена е анкета со советник од 

Општината Битола: 

1. НН (политичка партија од опозиција) 

Направена е анкета со член на општинската администрација 

1. НН (Одделение за Буџет и финансии во Општина Битола) 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (Локална НВО)  

2. НН (новинарка од локална ТВ) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола 

прикажана е следната состојба: 

 

 

                           Планирани:                               Реализирани: 

 

Вкупни приходи                    1.441.008.579   623.684.397                  

Вкупни расходи              1.441.008.579               564.297.004      

Вкупни тековно опер. приходи   1.329.408.579   611.223.628  

Вкупни тековно опер. расходи   1.098.703.060   459.911.827          

Вкупни капитални приходи       111.600.000      12.460.769 

Вкупни капитални расходи       342.305.519    104.385.177 

713 Даноци на имот        159.200.000       81.560.867 

717 Даноци на специфични услуги      221.982.751       86.576.818  

733 Продажба на зем. и немат. влож.       81.600.000       12.460.769 

741 Трансфери од други нивоа на власт     709.486.857      391.263.570  

754 Домашно задолжување    -     - 

401 Основни плати        445.956.239       212.863.719 

420 Патни и дневни расходи          6.585.133           1.337.240 

425 Договорни услуги       110.081.841         33.425.838 

426210 Расходи за репрезентација   -     - 

427 Привремени вработувања        12.063.190            4.159.617 

452 Кам.плаќања кон домашни кредитори   -                  -  

461 Субвенции за јавни претпријатија    -            - 

463 Трансфери до невладини организации    23.000.000          10.131.224 

480 Купување на опрема и машини        11.095.000            1.655.147 

486 Купување на возила           5.560.000                  46.875 

 

 



8) Општина Кривогаштани:  

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 се објавени следните документи поврзани со  

буџетскиот процес:  

• Втор квартален извештај за извршување на буџетот за 2014год. 

• Пренамена на ставките од буџетот за 2014год. 

 

Истите се достапни на веб страната.  

 

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 направена е анкета со советник од 

Општината Кривогаштани: 

1. НН (политичка партија - опозиција) 

Направена е анкета со член на општинската администрација 

1.      НН (Одделение за Буџет и финансии во Општина Кривогаштани) 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО) 

2. НН (новинар во локална ТВ) 

 

Забелешка:На веб страната на Општина Кривогаштани објавен е кварталниот извештај 

за 4-то тромесечие за 2013год. на несоодветни обрасци, согласно законот за буџети. 

                             

 

9) Општина Могила:  

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 е објавен еден документ поврзан со 

буџетскиот процес.  

 Ребаланс на буџетот на Општина Могила за 2014г. 

Истиот не е достапен на веб страната на општината.  

 

Во периодот од 15.07.2014 до 15.10.2014 направена е анкета со советник од 

Општината Могила: 

1. НН (политичка партија во опозиција) 

Направена е анкета со член на општинската администрација 

1. НН (Одделение за Буџет и финансии во Општина Могила) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (Локална НВО) 

 

 

Кварталниот извештај за извршување на буџетот за 2-ри квартал не е објавен. 

 

                         



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

Пелагонискиот плански регион, можеме да ги истакнеме следните најдобри практики 

во однос на транспарентноста на буџетските процеси: 

 

1. Општините Битола, Прилеп и Новаци се истакнуваат со својата 

транспарентност во однос на јавна достапност на донесените документи 

поврзани со буџетскиот процес 

 

2. Општините Новаци и Кривогаштани се издвојуваат со својата отвореност за 

соработка и имплементирање на дадените сугестии и препораки во однос 

на зголемување на нивната транспарентност преку поставување на 

документи поврзани со буџетскиот процес на нивните веб страни 

 

3. Општините Демир Хисар и Новаци ги издвојуваме како општини кои во 

најкраток рок ги доставија побараните документи поврзани со буџетскиот 

процес 

 

 

Како лоши примери ги издвојуваме: 

1. Општина Могила ја издвојуваме како затворена општина во која тешко се доаѓа 

до информација, а нивната веб страница последниот месец не содржи 

документи поврзани со буџетскиот процес. 

2. Во ниедна општина од Пелагонискиот плански регион нема изработен 

граѓански буџет кој ќе е лесно разбирлив за граѓаните 

 

Од тука ги изведуваме следните препораки до општинските власти и 

администрацијата: 

1. Навременото поставување на сите документи поврзани со буџетскиот процес на 

веб страните на општината да биде редовна практика на сите општински власти 

 

2. Навремено информирање на граѓаните за работата на Советот на општината 

преку поставување на дневните редови и дискусиите кои се водат на седниците 

преку веб страната 

 

 

                

 


