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Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 мониторите присуствуваа на седници на советите  на  

општините: Василево, Струмица, Гевгелија, Ново Село, Босилово, одржани на 27.10.2014 во 

Василево, 30.10.2014 Струмица и Гевгелија и на 30.12.2014 во Ново Село и Босилово. 

 

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

Босилово, Конче, Радовиш, Струмица, Василево, Дојран, Богданци и Гевгелија. 

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

Валандово, Струмица, Радовиш, Богданци и Гевгелија, а не се добиени од општините Босилово, 

Конче, Василево и Дојран. 

Забелешка: Барањето од општина Гевгелија беше одбиено со образложение дека се уште не е 

донесен Предлог буџетот на општина Гевгелија за 2015, затоа испративме ново барање на 

29.12.2014. 

 

 

1) Општина Струмица: 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес:  

 Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 

2014 година 

 Предлог буџет на општина Струмица за 2015 

 Буџет на општина Струмица за 2015. 

 

Истите делумно се достапни на веб страната.  

Забелешка: Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот 

квартал од 2014 година е објавен во Службен гласник бр.16 од 05.12.2014, а Буџетот на општина 

Струмица за 2015 е објавен во Службен гласник бр.18 од 31.12.2015. Предлог буџетот на општина 

Струмица за 2015 го добивме со барање за пристап до информации од јавен карактер. 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 направени се анкети со следните членови на граѓанскиот 

сектор од Општината Струмица: 

1.  НН (новинар) 

2.  НН (новинар)  

 



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

следната состојба: 

Планирани:         Реализирани: 

Вкупни приходи       1.067.775.446     610.915.451 

Вкупни расходи       1.067.775.446     558.688.941 

Вкупни тековно оперативни приходи      991.810.184        570.774.831 

Вкупни тековно оперативни расходи      728.814.427        427.967.572 

Вкупни капитални приходи         94.498.688          40.140.620 

Вкупни капитални расходи       367.492.446        130.721.369 

 

713 Даноци на имот          48.000.000          42.954.136 

717 Даноци на специфични услуги      298.619.500        101.012.436 

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања     94.499.689          40.140.629 

741 Трансфери од други нивоа на власт     498.543.304   354.510.973 

754 Домашно задолжување       0   0 

401 Основни плати        286.514.946        212.622.454 

420 Патни и дневни расходи          1.440.000               341.548 

425 Договорни услуги       106.528.301          61.676.996 

426210 Расходи за репрезентација      

427 Привремени вработувања       21.849.000           7.427.078 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори    0  0 

461 Субвенции за јавни претпријатија      19.819.707          19.819.707 

463 Трансфери до невладини организации      26.500.000           15.819.652 

480 Купување на опрема и машини       21.860.000             3.328.315 

486 Купување на возила          2.575.760                224.636 

 

 

2)  Општина Гевгелија: 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 немаме информација за објавени документи поврзани 

со буџетскиот процес. 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 направени се анкети со следните советници од 

Општината Гевгелија: 

1.  НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) 

2. НН  (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) 

3. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1.  НН (претставник на локална НВО) 

 

 



3)  Општина Радовиш: 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 

Предлог буџет на општина Радовиш за 2015 г. 

Истиот не е достапен на веб страната.  

Забелешка: Предлог буџетот на општина Радовиш за 2015 г. го добивме со барање за пристап до 

информации од јавен карактер.  

Во периодот од 16.10.2014 до_15.01.2015 направена е анкета со советник од Општината Радовиш: 

1. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) 

 

4)  Општина Конче : 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 

Буџет на Општина Конче за 2015 година. 

Истиот не е достапен на веб страната.  

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

Предлог буџетот на општина Конче за 2015г. на 04.12.2014, на барањето се уште немаме добиено 

одговор. 

 

5)  Општина Дојран: 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 немаме информации за објавени документи поврзани со 

буџетскиот процес. 

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

Предлог буџетот на општина Дојран за 2015г. на 04.12.2014, на барањето се уште немаме добиено 

одговор. 

 

6)  Општина Босилово: 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес:  

 Квартален извештај за извршување на буџет од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година од 

2014 година 

 Буџет за 2015 година. 

Истите не се достапни на веб страната.  

 

Забелешка: Примерок на Квартален извештај за извршување на буџетот добивме од советник. 

Поднесено е барање за пристап до информации од јавен карактер за добивање на Предлог 



буџетот на Општина Босилово за 2015 г. на 04.12.2014, на барањето се уште немаме добиено 

одговор.  

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 направени се анкети со следните советници од 

Општината Босилово: 

1. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) 

2. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) 

 

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

следната состојба: 

Планирани:                 Реализирани: 

Вкупни приходи      142.709.707  84.089.760 

Вкупни расходи      142.709.707  83.046.833 

Вкупни тековно оперативни приходи    131.081.568  82.385.559 

Вкупни тековно оперативни расходи                107.303.007                   70.964.410  

Вкупни капитални приходи      12.056.668    1.704.201 

Вкупни капитални расходи      35.835.229  12.082.423 

713 Даноци на имот         5.650.000    3.800.942 

717 Даноци на специфични услуги     11.190.000    6.945.410 

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања  

741 Трансфери од други нивоа на власт    88.963.301  53.194.606 

754 Домашно задолжување  

401 Основни плати       45.658.901  33.656.998 

420 Патни и дневни расходи          406.994       176.570 

425 Договорни услуги        5.768.076    2.041.782 

426210 Расходи за репрезентација 

427 Привремени вработувања 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори        500.000        164.402 

461 Субвенции за јавни претпријатија         320.000   0 

463 Трансфери до невладини организации    17.710.321  11.249.850 

480 Купување на опрема и машини          480.000       119.876 

486 Купување на возила  

 

7).  Општина Богданци: 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес:  

 Предлог буџет на општина Богданци за 2015  

 Буџет на општина Богданци за 2015 г. 

Истите делумно се достапни на веб страната.  



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

Предлог буџетот на општина Богданци за 2015г. на 04.12.2014, на барањето добивме одговор на 

23.12.2014. Буџетот на општина Богданци за 2015 е објавен на веб страната на општината. 

 

8). Општина Валандово: 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2014 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес:  

 Предлог буџет на општина Валандово за 2015г. 

 Буџет на општина Валандово за 2015г. 

Истите не се достапни на веб страната.  

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

Предлог буџетот на општина Валандово за 2015г. на 04.12.2014. На барањето добивме одговор на 

23.12.2014. 

 

9) Општина Василево: 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: Буџет 

на општина Василево за 2015 година.  

Истиот е достапен на веб страната.  

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

документи и на почетокот на јануари 2015 е прикачен Буџетот за 2015. Поднесено е барање за 

пристап до информации од јавен карактер за добивање на Предлог буџетот на Василево за 2015г. 

на 04.12.2014, на барањето се уште немаме добиено одговор. 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 направени се анкети со следните советници од 

Општината Василево: 

1. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) 

2. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) 

3. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот. 

 

10) Општина Ново Село: 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес:  



 Буџет на Општина Ново Село за 2015  

 Квартален извештај за извршување на буџет од 01.01.2014 година до 30.06.2014 година  

Истите не се достапни на веб страната.  

 

Забелешка: Буџет на Општина Ново Село за 2015 и Квартален извештај за извршување на буџет ги 

добивме од вработен во одделението за финансии. 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 направени се анкети со следните советници од 

Општината Ново Село: 

1. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) 

2. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Ново Село прикажана е 

следната состојба: 

Планирани:               Реализирани: 

Вкупни приходи      159.293.000   71.726.478 

Вкупни расходи      159.293.000   72.891.108 

Вкупни тековно оперативни приходи    139.353.000   69.483.710 

Вкупни тековно оперативни расходи    100.113.000   58.952,497 

Вкупни капитални приходи        19.940.000     2.242.768 

Вкупни капитални расходи      59.180.000   13.938.611 

 

713 Даноци на имот         4.230.000    2.464.999 

717 Даноци на специфични услуги     11.485.000    7.274.813 

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања  16.490.000    2.242.768 

741 Трансфери од други нивоа на власт     0        0 

754 Домашно задолжување       0        0 

401 Основни плати        41.174.000  29.263.600 

420 Патни и дневни расходи           230.000         38.452 

  

425 Договорни услуги        12.928.000    6.703.958 

426210 Расходи за репрезентација 

427 Привремени вработувања 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори  

461 Субвенции за јавни претпријатија 

463 Трансфери до невладини организации           600.000    212.170 

480 Купување на опрема и машини            270.000    163.008 

486 Купување на возила             500.000     358.085 

 



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

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

транспарентноста на буџетските процеси: 

1. Веднаш по донесувањето на буџетот на општините Василево, Богданци и Струмица се објавени 

на веб страните на општината.  

Како лоши примери ги издвојуваме: 

1.  Во општина Ново Село градоначалникот пред да дозволи да се присуствува на седница мора 

лично да се запознае со лицата и да направи интервју за причините и мотивот за присуството, со 

препорака да се оди во Струмица на седница.  

2.  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. Почитување на одредбите од Законот за ЛС што се однесува за вклучување на граѓаните  во 

работата на општината и слободен пристап до седниците на советот и почитување на етичкиот 

кодекс за работа на општинската администрација. 

 


