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Во периодот од 15.07 до 15.10.2014 мониторите присуствуваа на седници на советите на 

општините Дебар, Вевчани и Центар Жупа. 

 

1) Општина Охрид:  

Во периодот од 15.07 до 15.10 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општина Охрид 

за периодот од 01.01. до 30.06.2014 година, 21.07.2014 година „Службен гласник“ 

бр. 8 

Достапни буџетски документи: 

- Буџет на општина Охрид  за 2014 година.  

- Финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија се дадени во 

официјалната веб страна на Општина Охрид  

- Во приказот на Буџетот за општина Охрид се дадени следните податоци на 

расчленети на : Буџетите од 0д 2008-2014 год. Кои содржат 

- биланс на приходи 

- биланс на расходи 

- посебен дел- биланс 

- ребаланс на приходи 

- ребаланс на расходи  

- посебен дел - ребаланс 

- завршна сметка 

- Статут 

- Достапни се службените гласници каде се објавени одлуки за кварталните 

извештаи 

- Првиот квартален извештај е објавен во „Службен гласник“ бр. 6 од 
27.05.2014 година 
 

http://www.ohrid.gov.mk/Budzet/2013/Budzet/Bilans%20na%20prihodiP.pdf
http://www.ohrid.gov.mk/Budzet/2013/Budzet/Bilans%20na%20rashodiPM.pdf
http://www.ohrid.gov.mk/Budzet/2013/Budzet/Poseben%20del.pdf
http://www.ohrid.gov.mk/Budzet/2013/Rebalans/Bilans%20na%20prihodiREBP.pdf
http://www.ohrid.gov.mk/Budzet/2013/Rebalans/REBBilans%20na%20rashodiP.pdf
http://www.ohrid.gov.mk/Budzet/2013/Rebalans/Poseben%20delREB.pdf
http://www.ohrid.gov.mk/Budzet/2013/Zavrsna/ZAVRSNA%20SMETKA%202013%20za%20ELS-%20SREDENO-18%2002.pdf


  
Во периодот од 15.07 до 15.10 направена е анкета со член на општинската 

администрација од Општината Охрид: 

1. НН (Сектор за финансии) 

 

2) Општина Струга:  

Во периодот од 15.07 до 15.10. 2014 год. објавени е документ поврзан со буџетскиот 

процес:  

- Втор квартален извештај за извршување на буџетот 

Достапни буџетски документи: 

- Предлог - Буџетот е објавен во службен гласник број 12/2013  

- Статутот на ЕЛС не е достапен за јавноста во Веб страницата 

- Во општина Струга се објавува дневниот ред односно агендите на седниците на 

Советот  

 

Во периодот од 15.07 до 15.10 направени се анкети со следните советници од Општината 

Струга: 

1. НН (партија во опозиција)  

2. НН (партија во опозиција) 

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (Сектор за финансии) 

2. НН (вработена во администрацијата) 

 Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1.   НН  (локална НВО)  

2. НН (локална  НВО)  

 
3) Општина Центар Жупа 

Во периодот од 15.07 до 15.10 немаме информација за објавени документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Центар  Жупа нема Веб страница  

- Статутот е добиен по барање на електронска форма 

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

достапен за јавноста.  



 

Во периодот од 15.07 до 15.10 направени се анкети со следните советници од Општината 

Центар Жупа: 

1. НН (партија во опозиција)  

2. НН (партија на власт) 

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (одделение за финансии) 

2. НН (администратор) 

 

4) Општина Дебар: 

Во периодот од 15.07 до 15.10. 2014 год. објавен е документ поврзан со буџетскиот 

процес:  

- Втор квартален извештај за извршување на буџетот за 2014 година, кој не 

е достапен  на веб страната. (Забелешка: Документот е добиен од секретарот на 

Општина Дебар) 

На официјалната веб страна на Општина Дебар достапен е општиот дел на буџетот за 
2014 г. Објавен е во службен гласник број 9/ 2013, објавен на ден 27.12.2013 година . 

- На официјалната веб страна на Општина Дебар не постои посебна локација на која 
може да се најдат посебни информации поврзани со финансиите или буџетите на 
општината 

- На официјалната веб страна на Општина Дебар  службените гласници 
не се објавуваат редовно .  

- Статутот на општината не е објавен во Веб сајтот на општината 

 

Во периодот од 15.07 до 15.10 направени се анкети со следните советници од 
Општината Дебар: 

1. НН  (партија во опозиција) 

2. НН (партија на власт) 

Во периодот од 15.07 до 15.10 направена е анкета со претставник на администрацијата: 

1. НН (Одделение за финансии во Општина Дебар) 
 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 



1. НН (локална НВО) 

  

5) Општина Вевчани:  

 

Во периодот од 15.07 до 15.10  објавен е документ поврзан со буџетските процеси во 

Општина Вевчани: 

- Квартален извештај за период 01.01.- 30.06.2014 година 

- Веб страната на општина Вевчани не е ажурирана подолг временски период, сајтот 

има неколку информации околу буџетот, достапни преку два службени гласници 

кои се објавени во 2014 година. Првиот службен гласник го содржи буџетот за 

2014, а вториот го содржи четвртиот квартален извештај за извршување на буџетот 

за 2013 година, за достасани ненамирени обврски (К2) и за (К3) 

 

Во периодот од 15.07 до 15.10 направена е анкета со советник од Општината Вевчани: 

1. НН (Партија на власт)  

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (сектор за финансии)  

2. НН (сектор за финансии) 

 

6) Општина Пласница:  

Во периодот од 15.07 до 15.10  немаме информација за објавени документи поврзани со 

буџетскиот процес. 

- Веб страната на општината не е функционална  

- 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 15.10  направена е анкета со член на  општинската 

администрација на Општината Пласница: 

1.  НН (раководно лице во општинската администрација) 

 

 

 



7) Општина Кичево:  

Во периодот од 15.07 до 15.10 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:   

- Трет квартален извештај за извршување на буџетот, но не е достапен на веб 

страната 

-  

 

-  Предлог Буџет на општина Кичево за 2014 година е достапен на веб страната.  

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

достапен на веб страната на општината 

- На официјалната веб страна на Општина Кичево службените гласници не се 

објавуваат.  

Во периодот од 15.07 до 15.09 направена е анкета со советник од Општината Кичево: 

1.НН (партија на власт) 

Направена е анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН  (ЛЕР) 

2. НН (сектор за финансии) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО) 

 

8) Општина Македонски Брод:  

Во периодот од 15.07 до 15.10  објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

мониторинг. 

- Ребаланс на буџетот  

- Третиот квартален извештај  

На веб сајтот на општината не се забележани промени до делот за буџетски мониторинг.  

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 и 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. 

- по наше барање ни беше доставен статутот на општината. 



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

администрација од Општината Македонски брод: 

1.НН (ЛЕР) 

2.НН (Одделение за финансии) 

 

9. Општина Дебарца:  

Во периодот од 15.07 до 15.10 немаме информација за објавени документи поврзани со 

буџетскиот процес:   

- Општината има веб страница, меѓутоа на неа не постојат документи кои се 

поврзани со буџетот, 

- Буџетите се достапни преку службниот гласник на општината, кој пак не е достапен 

на веб страната на општината 

Во периодот од 15.07 до 15.10 направени се анкети со следните членови на општинската 

администрација од Општината Дебарца: 

1. НН (Одделение за урбанизам комунални и јавни дејности, заштита на 

животната средина и локален економски развој) 

....... 

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

Југозападниот регион, можеме да ги истакнеме следните најдобри практики во однос на 

транспарентноста на буџетските процеси: 

1. Оштина Охрид има добро подготвена веб страна на која се поставени буџетските 

документи и другите информации поврзани со буџетот . На неа се прикачени 

Годишните сметки и Буџетите на општината, ревизијата ,ребалансите, посебните 

документи ,кварталните извештаји и др. 

2. Позитвна практика беше дека ниедна од мониторираните општини не создаде 

проблем при прибирање односно барање на податоците. Ги користеа сите можни 

форми на комуникација за да бидат транспаретни и да ни ги достават сите 

расположиви буџетски документи 

 

Како лоши примери ги издвојуваме: 

1. Општината Ц. Жупа нема никава Веб страница, општината Вевчани не прави 

напори да ја ажурира страницата, општина Дебар многу ретко објавува актуелни 

буџетски документи, Општина Струга има добро снабдена Веб страница, но многу 

тешка за пронаоѓање на потребните документи од буџетот. 



2. Општина Ц. Жупа не објавува редовно печатени службени весници за јавноста, 

Вечани нема потребни средства за да најде администратор за одржување на Веб 

страницата, општина Струга има стар Статут. 

 

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

 

1. Општините кои имат администратори за Веб страниците да се заложат да ги 

ажурират редовно Веб страниците со нови документи, посебно со буџетски 

документи. Да го следат примерот на Охрид и до некоја мерка и општина 

Струга 

2. Општинте  кои објавуваат нередовни службени гласници да се потрудат да ги 

издават истите редовно и да ги поделат по локалните институции и 

заинтересираните граѓани и НВО организации. 

3. Општините да бидат потранспаретни со граѓаните и да работат на поедноставна 

верзија на буџетските документи, разбирлива и за обичниот граѓанин, да 

вклучуваат повеќе граѓани при подготовка на буџетот, но истовремено да 

повикуваат независни експерти кои сакат да помогнат при креирање на 

буџетот. 

4. Дебатите пред донесување на буџетот да бидат сериозно подготвени, со 

голема транспаретност и со добра намера да бидат вклучени повеќе чинители 

од сите сфери кои можат да придонесат до креирање на добар, практичен и 

остварлив буџет за општините 

 

 


