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Вп перипдпт пд 15.07 дп 15.10.2014 мпнитприте присуствуваа на седници на спветите 

на ппщтините: Штип, Карбинци и Прпбищтип, пдржани на 24.09 (Штип), 30.09 

(Карбинци) и 24.09 (Прпбищтип). 

1) Ппштина Штип:  

Вп перипдпт пд 15.07 дп 15.10 пбјавен е еден дпкумент ппврзан сп бучетскипт прпцес: 

Квартален извещтај за изврщуваое на бучетпт на Опщтина Штип за 2014 гпдина за 

перипд пд 01.01.2014 дп 30.06.2014 гпдина 

Истипте дпстапен на веб страната 

Вп перипдпт пд 15.07 дп 15.10 направена е анкета сп спветник пд Опщтината Штип: 

1. НН (пплитишка партија на власт) 

Вп ппследнипт квартален извещтај за изврщуваое на бучетпт на ОпщтинаШтип 

прикажана е следната спстпјба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни прихпди                  478.300.000 126.346.855 

Вкупни расхпди                   478.300.000 126.346.855 

Вкупни текпвнп пперативни 
прихпди 
 

398.600.000 118.233.209 

Вкупни текпвнп пперативни 
расхпди 

247.350.000 86.044.835 

Вкупни капитални прихпди 79.700.000 8.113.646 

Вкупни капитални расхпди 230.950.000 40.302.020 

713 Данпци на импт 62.500.000 29.531.559 

717 Данпци на специфишни 
услуги 

147.300.000 45.117.994 

733 Прпдажба на земјищте и 
нематеријални влпжуваоа 

79.700.000 8.113.646 



741 Трансфери пд други нивпа 
на власт 

  

754 Дпмащнп задплжуваое   

401 Оснпвни плати 49.071.000 20.599.373 

420 Патни и дневни расхпди 1.090.000 37.535 

425 Дпгпвпрни услуги 22.000.000 5.835.597 

426210 Расхпди за 
репрезентација  

  

427 Привремени врабптуваоа 4.000.000 2.230.751 

452 Каматни плаќаоа кпн 
дпмащни кредитпри 

1.500.000 265.123 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери дп невладини 
прганизации 

19.300.000 10.595.300 

480 Купуваое на ппрема и 
мащини 

2.800.000 560.066 

486 Купуваое на впзила   

 

2) Ппштина Кочани:  

За перипдпт пд 15.07 дп 15.10 немаме инфпрмација за пбјавени дпкументи ппврзани 

сп бучетскипт прпцес кпи се дпстапни за јавнпста. На веб страната не се дпстапни 

текпвни финансиски дпкументи. 

3) ПпштинаВиница:  

За перипдпт пд 15.07 дп 15.10 немаме инфпрмација за пбјавени дпкументи ппврзани 

сп бучетскипт прпцес кпи се дпстапни за јавнпста. На веб страната не се дпстапни 

текпвни финансиски дпкументи. 

4) ПпштинаДелчево:  

Вп перипдпт пд 15.07 дп 15.10 не се пбјавени нпви дпкументи ппврзани сп бучетскипт 

прпцес дпстапни за јавнпста преку пфицијалната веб страна. На веб страната е 

дпстапен бучетпт за 2014 гпдина. 

5) ПпштинаЗрновци:  

За перипдпт пд 15.07 дп 15.10 немаме инфпрмација за пбјавени дпкументи ппврзани 

сп бучетскипт прпцес кпи се дпстапни за јавнпста. На веб страната не се дпстапни 

текпвни финансиски дпкументи. 

6) ПпштинаКарбинци:  



Вп перипдпт пд 15.07 дп 15.10 пбјавени се следниве дпкументи ппврзани сп 

бучетскипт прпцес: Заврщна сметка за 2012 и 2013 гпдина, Гпдищен извещтај за 2012 и 

2013 гпдина, Бучет за 2012 гпдина. 

Истите  се  дпстапни на веб страната.  

Вп перипдпт пд 15.07 дп 15.10 направенае анкета сп спветник пд Опщтината Карбинци: 

1. НН (пплитишка партија вп пппзиција) 

 

7) Ппштина Македонска Каменица:  

За перипдпт пд 15.07 дп 15.10 немаме инфпрмација за пбјавени дпкументи ппврзани 

сп бучетскипт прпцес кпи се дпстапни за јавнпста. На веб страната не се дпстапни 

текпвни финансиски дпкументи. 

8) Ппштина Пехчево:  

За перипдпт пд 15.07 дп 15.10 немаме инфпрмација за пбјавени дпкументи ппврзани 

сп бучетскипт прпцес кпи се дпстапни за јавнпста. На веб страната не се дпстапни 

текпвни финансиски дпкументи. 

9) ПпштинаБерово:  

Вп перипдпт пд 15.07 дп 15.10 не се пбјавени нпви дпкументи ппврзани сп бучетскипт 

прпцес. Од претхпднипт перипд на веб страната се дпстапни: Бучет за 2014 гпдина, 

Заврщна сметка за 2014 гпдина, Квартален извещтај за прв квартал 2014 гпдина. 

Вп ппследнипт квартален извещтај за изврщуваое на бучетпт на Опщтина Берпвп 

прикажана е следната спстпјба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни прихпди                  75.000.000 17.670.963 

Вкупни расхпди                   75.000.000 17.211.611 

Вкупни текпвнп пперативни 
прихпди 
 

53.640.000 10.949.666 

Вкупни текпвнп пперативни 
расхпди 

40.822.238 9.362.799 

Вкупни капитални прихпди 21.360.000 6.721.297 

Вкупни капитални расхпди 34.177.762 7.848.812 

713 Данпци на импт 7.441.595 3.054.782 

717 Данпци на специфишни 
услуги 

16.819.000 3.458.617 

733 Прпдажба на земјищте и 
нематеријални влпжуваоа 

7.650.000 832.315 



741 Трансфери пд други нивпа 
на власт 

23.054.405 3.350.192 

754 Дпмащнп задплжуваое   

401 Оснпвни плати 11.284.205 2.579.273 

420 Патни и дневни расхпди 490.000 137.063 

425 Дпгпвпрни услуги 3.984.000 694.709 

426210 Расхпди за 
репрезентација  

  

427 Привремени врабптуваоа   

452 Каматни плаќаоа кпн 
дпмащни кредитпри 

  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери дп невладини 
прганизации 

545.000 90.000 

480 Купуваое на ппрема и 
мащини 

  

486 Купуваое на впзила   

 

10) Ппштина Чешиново-Пблешево:  

Вп перипдпт пд 15.07 дп 15.10 пбјавени се следниве дпкументи ппврзани сп 

бучетскипт прпцес: Гпдищен извещтај за 2013 гпдина, Квартални извещтаи за 2014 

гпдина, Бучет за 2014 гпдина. 

Истите не се  дпстапни на веб страната 

Забелещка: Дпкументите се дпбиени преку врабптени вп ппщтинската 

администрација. 

Направена е анкета сп шлен на ппщтинската администрација 

1. НН(Одделение за финансии вп ппщтината) 

Вп ппследнипт квартален извещтај за изврщуваое на бучетпт на Опщтина Чещинпвп-

Облещевп прикажана е следната спстпјба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни прихпди                  74.159.210 20.813.461 

Вкупни расхпди                   74.159.210 20.813.461 

Вкупни текпвнп пперативни 
прихпди 
 

30.130.000 16.783.478 

Вкупни текпвнп пперативни 
расхпди 

32.819.210 16.281.640 



Вкупни капитални прихпди 44.029.210 4.029.983 

Вкупни капитални расхпди 41.340.000 4.531.821 

713 Данпци на импт 5.270.000 2.362.089 

717 Данпци на специфишни 
услуги 

7.350.000 2.826.353 

733 Прпдажба на земјищте и 
нематеријални влпжуваоа 

15.629.210 1.183.983 

741 Трансфери пд други нивпа 
на власт 

28.400.000 2.846.000 

754 Дпмащнп задплжуваое   

401 Оснпвни плати 4.354.000 2.548.729 

420 Патни и дневни расхпди 447.210 13.180 

425 Дпгпвпрни услуги 4.225.000 1.069.392 

426210 Расхпди за 
репрезентација  

  

427 Привремени врабптуваоа 2.150.000 1.952.828 

452 Каматни плаќаоа кпн 
дпмащни кредитпри 

  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

1.500.000 899.676 

463 Трансфери дп невладини 
прганизации 

1.520.000 710.498 

480 Купуваое на ппрема и 
мащини 

1.000.000 382.800 

486 Купуваое на впзила   

 

11) ПпштинаПробиштип:  

За перипдпт пд 15.07 дп 15.10 немаме инфпрмација за пбјавени дпкументи ппврзани 

сп бучетскипт прпцес кпи се дпстапни за јавнпста. На веб страната не се дпстапни 

текпвни финансиски дпкументи. 

 

....... 

 

Врз пснпва на тримесешнипт мпнитпринг на сите единици на лпкалната сампуправа вп 

Истпшнипт плански регипн, мпжеме да ги истакнеме следните најдпбри практики вп 

пднпс на транспарентнпста на бучетските прпцеси: 

1. Опщтина Карбинци пд септември ппшна да пбјавува финансиски дпкументи на 

веб страната.Прикашени беа Гпдищните сметки за 2012 и 2013 гпдина, 

Гпдищнипт извещтај за 2012 и 2013 гпдина и Бучетпт на ппщтината за 2012 

гпдина. 



 

2. Администрацијата на Опщтина Чещинпвп-Облещевп ни гп дпстави пп 

електрпнска адреса кварталните извещтаи за изврщуваое на бучетпт за трите 

квартали пд 2014 гпдина, гпдищнипт извещтај за 2013 гпдина и бучетпт за 2014 

гпдина, истипт ден кпга ги зампливме пп телефпн. 

Какп лпщи примери ги издвпјуваме: 

1. Опщтините Зрнпвци, Чещинпвп-Облещевп, Пехшевп и Македпнска Каменица не 

пбјавуваат никакви дпкументи ппврзани сп бучетпт на нивните веб страни. 

 

2. Опщтините Кпшани и Виница назадуваат вп прпцеспт на транспарентнпст и 

птшетнпст за трпщеоетп на јавните пари, бидејќи ја прекинале праксата на 

пбјавуваое на дпкументите ппврзани сп текпвнптп финансискп рабптеое на 

ппщтината. 

Од тука ги изведуваме следните преппраки дп ппщтинските власти и 

административци: 

1. Опщтините пд регипнпт кпи претхпднп имале пракса на ппставуваое на 

финансиски дпкументи на веб страните да ја пбнпват истата и редпвнп да ги 

ажурираат. 

 

2. Ппмалите ппщтини кпи не пбјавуваат финансиски дпкументи на веб 

страната да гп следат примерпт на Опщтина Карбинци и да ги пбјават барем 

текпвните дпкументи за финансискптп рабптеое. 

 

3. Опщтините да изгптват ппеднпставена верзија на бучетпт вп фпрма на 

брпщура или инфпграфик (т.н Градански бучет) за ппексплицитнп и визуелнп 

ппеднпставнп прикажуваое на финансиските текпви вп ппщтината, сп щтп 

ќе се згплеми и транспарентнпста на ппщтината и ќе се мптивираат 

граданите да ги плаќаат јавните давашки.  


