
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МОНИТОРИРАЊЕ НА БУЏЕТСКАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

 

Автори: Небојша Захариески, Лазар Ѓорѓевски и Тања Захариеска 

Организации: Младинска Алијанса Тетово и ЦЕД Теарце 

Регион: Полошки Плански регион  

Датум: 15.01.2015 

 

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 мониторите присуствуваа на седници на 

советите на општините: Тетово (одржани на 28.10.2014 година во 11:00 часот, 

11.12.2014 година во 11:00 часот) и на Теарце (одржана на 19.12.2014 во 10:00 часот). 

Исто така мониторите присуствуваа и на сесии на форуми на зедниците во Општина 

Гостивар одржани на 27.11.2014 година во 13:00 часот и на 10.12.2014 година во 13:00 

часот.  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 се поднесоа две барања за пристап до 

информации во Општина Тетово. 

До денот на поднесување на овој извештај, добиен е одговор само на едно од 

барањата.  

 

1) Општина Теарце :  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 објавен е документ поврзани со буџетскиот 

процес:  

- Буџет на Општина Теарце за 2015 година 

 

Истиот не е достапен на веб страната.  

Забелешка: Интернет страната на Општина Теарце е само на албански јазик. 

Документот е добиен од вработен во општината. 

Во периодот на известување не ни беше доставен третиот квартален извештај за 

извршување на буџетот на Општина Теарце. 

 

2) Општина Тетово:  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  



- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Тетово за периодот од 

01.01.2014 до 30.06.2014 година; 

- Измени и дополнувања на Буџетот на општина Тетово за 2014 година;  

- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Тетово за периодот од 

01.01.2014 до 30.09.2014 година; 

- Буџет на Општина Тетово за 2015 година; 

- Одлука за извршување на Буџет на Општина Тетово за 2015 година. 

 

Истите се делумно достапни преку службените гласници објавени на веб страната. 

 

Забелешка: Во Службен гласник на Општина Тетово бр.16/2014 објавен на 28.10.2014 

година постои Решение за објавување на Одлуката за измена и доолнување на Буџетот 

на Општина Тетово за 2014 година (ребаланс) и Измена и дополнување на Буџетот на 

општина Тетово, а документите беа добиени по поднесено барање за пристап до 

информации од јавен карактер. Во Службен гласник на Општина Тетово бр.18/2014 

објавен на 26.12.2014 година постои само Решение за објавување на Заклучок за 

усвојување на III Квартален извештај за реализација на Буџетот на општина Тетово за 

периодот од 01.01.2014- 30.09.2014. Во Службен гласник на Општина Тетово 

бр.19/2014 од 26.12.2014 постои само првата страна од Буџетот на Општина Тетово и 

Одлуката за извршувањето на Буџетот.  На нашето барање за пристап до информации 

од јавен карактер каде бараме да ни се достави Предлог буџетот за 2015, Третиот 

квартален извештај и Донесениот Буџет се уште не сме добиле одговор. 

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 направена е анкета со претставник од 

граѓанскиот сектор од Општината Тетово: 

1. НН (претставник на локална телевизија). 

 

Во периодот на известување не ни беше доставен третиот квартален извештај за 

извршување на буџетот на Општина Тетово, иако е донесен. 

Во вториот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Тетово 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  709.622.499 152.995.734 

Вкупни расходи                   709.622.499 152.287.210 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

502.599.578 147.533.980 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

384.458.254 101.561.313 



Вкупни капитални приходи 207.022.921 5.461.754 

Вкупни капитални расходи 325.164.245 50.725.897 

711 Данок од доход 8.470.000 3.554.758 

713 Даноци на имот 139.065.000 46.205.348 

717 Даноци на специфични 
услуги 

257.550.000 55.046.946 

718 Такси за користење или 
дозволи за вршење на дејност 

180.000 17.172 

722 Такси и надоместоци 7.880.000 2.092.055 

723 Административни такси и 
надоместоци 

890.000 0 

724 Други владини услуги 350.000 210 

725 Други неданочни приходи 6.850.000 1.791.411 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

81.364.578 38.826.080 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

207.022.921 5.461.754 

401 Основни плати 103.387.284 48.597.070 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

38.585.700 18.173.721 

404 Надоместоци 8.740.000 1.118.682 

414 Тековни резерви 7.500.000 7.500.000 

420 Патни и дневни расходи 4.043.009 672.809 

421 Комунални услугии, греење, 
комуникација и транспорт 

77.620.493 10.132.878 

423 Ситен инвентар, алат и 
др.материјали за поправка  

13.582.200 1.453.662 

424 Поправки и тековно 
одржување 

36.470.00 1.739.944 

425 Договорни услуги 53.099.750 7.705.352 

426 Други тековни расходи  6.264.000 2.491.930 

427 Привремени вработувања 900.000 0 

463 Трансфери до невладини 
организации 

7.678.100 1.265.985 

464 Разни трансфери 26.387.718 8.061.280 

471 Социјални надоместоци 200.000 98.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

6.721.245 1.743.212 

482 Други градежни објекти 303.418.000 46.575.166 

483 Купување на мебел 950.000 0 

485 Вложувања во нефинансиски 
средства 

10.000.000 2.214.461 

486 Купување на возила 4.075.000 193.058 

 

 



3) Општина Брвеница: 

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот 

процес:  

- Буџет на Општина Брвеница за 2015 година. 

 

Истиот не е достапен на веб страната.  

 

Забелешка: Интернет страната на Општина Брвеница пуштена во функција, но 

податоците се стари, документот е добиен од  вработен во општината.  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 направена е анкета со член на општинската 

администрација од Општината Брвеница 

1. НН (Одделение за финансиски прашања) 

 

Последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Брвеница се 

уште не ни е доставен. 

 

4) Општина Гостивар:  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Гостивар за 2014 год.; 

- Kвартален извештај-III за извршување на буџетот за Општина Гостивар од 01.01.2014 

година до 30.09.2014 година; 

- Ребаланс на Буџетот на Општина Гостивар за 2014 година; 

- Буџет на Општина Гостивар за 2015 година; 

- Одлука за извршување на Буџетот на Општина Гостивар за 2015 година; 

- Буџетски календар. 

Истите се достапни на веб страната. 

 

Забелешка: Документите се содржани во Службен гласник на Општина Гостивар бр.7 

од 04.11.2014 година (29 до 31 страна) и (42 до 53 страна). Ребалансот на Буџетот е 

содржан во Службен гласник на Општина Гостивар бр.8 од 17.11.2014 година и се 

наоѓа на страна 49 до 90. Останатите документи се содржани во Службен гласник бр.9 

од 22.12.2014 година и тоа: Буџет на Општина Гостивар за 2015 година се наоѓа од 62 

до 106 страна, Одлука за извршување на Буџетот на Општина Гостивар за 2015 година 

се наоѓа од 109 до 115 страна и Буџетски календар се наоѓа од 116 до 119 страна. 

 



Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 направена е анкета со советник од 

Општината Гостивар: 

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

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

            1. НН (локално здружение). 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Гостивар 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  971.847.000 642.379.684 

Вкупни расходи                   971.847.000 630.985.497 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

864.800.000 623.720.604 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

822.147.000 563.246.194 

Вкупни капитални приходи 107.047.000 18.659.080 

Вкупни капитални расходи 149.700.00 67.739.303 

713 Даноци на имот 54.500.000 42.497.614 

717 Даноци на специфични 
услуги 

124.100.000 88.964.276 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

66.000.000 18.659.080 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

                         621.524.000 459.466.909 

75 Домашно задолжување                               7.000.000 5.150.366 

401 Основни плати 539.780.553 392.239.887 

420 Патни и дневни расходи 3.186.000 723.411 

425 Договорни услуги 87.174.870 50.189.240 

427 Привремени вработувања 14.000.000 10.569.794 

451 Каматни плаќања кон 
нерезиденти кредитори 

1.600.000 713.886 

463 Трансфери до невладини 
организации 

5.200.000 1.299.990 

493 Отплата на главнина до 
други нивоа на власт 

5.000.000 5.000.000 

486 Купување на возила 1.960.000 0 

 

 



5) Општина Маврово-Ростуше:  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 

- Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Маврово за 

2014 година 

 

-Одлука за усвојување на Буџет на Општина Маврово и Ростуше за 2015 година 

-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2015 год 

Забелешка: Одлуките се достапни на веб страната преку службениот гласник.  

Последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Маврово 

Ростуше се уште не ни е доставен. 

 

6) Општина Јегуновце:  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Измени и дополнувања на буџетот на Општина Јегуновце за 2014 година донесен на 

31.10.2014. 

- Буџет за 2015 година 

Истите не се достапни на веб страната.  

Забелешкa: Ребалансот на буџетот е добиен на барање од општината. 

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 направена е анкета со советник од 

Општината Јегуновце: 

1. НН  (претставник на партија која не е во мнозинство во советот) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО). 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Јегуновце 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  83.539.000 17.673.593 

Вкупни расходи                   83.539.000 16.767.262 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

51.629.000 15.614.405 



 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

31.989.000 11.484.550 

Вкупни капитални приходи 31.910.000 2.059.188 

Вкупни капитални расходи 51.550.000 5.282.712 

711 Данок од доход 740.000 367.801 

713 Даноци на имот 7.420.000 2.591.194 

717 Даноци на специфични 
услуги 

7.275.000 3.313.587 

718 Такси за користење или 
дозволи за вршење на дејност 

3.000.000 943.965 

722 Глоби, судски и 
административни такси 

420.000 97.850 

723 Такси и надоместоци 600.000 110.200 

724 Други владини услуги 10.000 0 

725 Други неданочни приходи 16.538.115 2.904.633 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

15.625.885 5.285.175 

731 Продажба на капитални 
средства 

400.000 0 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

7.510.000 1.044.521 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

24.000.000 1.014.667 

401 Основни плати 8.302.400 3.262.993 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

2.812.600 1.177.977 

404 Надоместоци 2.550.000 305.100 

412 Постојани резерви 140.000 30.051 

413 Тековни резерви 230.000 0 

420 Патни и дневни расходи 79.000 7.070 

421 Комунални услугии, греење, 
комуникација и транспорт 

7.101.000 2.840.517 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

774.000 342.727 

424 Поправки и тековно 
одржување 

2.480.000 1.019.592 

425 Договорни услуги 2.808.000 918.754 

426 Други тековни расходи  780.000 215.447 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

1.900.000 740.000 

463 Трансфери до невладини 
организации 

440.000 13.890 

464 Разни трансфери 1.492.000 607.432 

471 Социјални надоместоци 100.000 3.000 

480 Купување на опрема и 1.720.000 21.890 



машини 

482 Други градежни објекти 48.780.000 5.260.822 

483 Купување на мебел 50.000 0 

486 Купување на возила 1.000.000 0 

 

7) Општина Желино:  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: 

- Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Желино за 2014 год.; 

- Kвартален извештај за извршување на буџетот за Општина Желино од 01.01.2014 

година до 30.09.2014 година, издаден на 31.10.2014; 

- Буџет на Општина Желино за 2015 година. 

Истите не се достапни на веб страната.  

Забелешка: официјалната страна на Општина Желино (www.zhelina.gov.mk) е 

исклучиво на албански јазик. Документите се добиени на телефонско барање од 

општината и истите се на албански јазик, a Буџетот на Општина Желино за 2015 година 

е на македонски јазик. Во овој период на известување забележана е промена на веб 

страната од Општина Желино и на истата е поставен ревизорски извештај за 2009 

година на следниов линк:   http://www.zhelina.gov.mk/zhelina/default.asp 

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 направени се анкети со следните советници 

од Општината Желино: 

1. НН (претставник на партија која 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 општинската администрација: 

1. НН (Сектор за финансии на о.Желино) 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Желино 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  233.984.000 61.817.810 

Вкупни расходи                   233.984.000 61.332.280 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

78.740.000 37.922.316 

http://www.zhelina.gov.mk/zhelina/default.asp


Вкупни тековно оперативни 
расходи 

117.376.000 37.170.642 

Вкупни капитални приходи 155.244.000 23.895.494 

Вкупни капитални расходи 116.608.000 24.161.638 

711 Данок од доход 900.000 332.095 

713 Даноци на имот 21.460.000 9.839.711 

717 Даноци на специфични 
услуги 

21.500.000 8.221.664 

718 Такси за користење или 
дозволи за вршење на дејност 

6.000.000 86.118 

722 Глоби, судски и 
административни такси 

500.000 222.642 

723 Такси и надоместоци 200.000 20.000 

725 Други неданочни приходи 500.000 107.089 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

27.680.000 19.092.997 

731 Продажба на капитални 
средства 

3.000.000 0 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

116.944.000 18.808.011 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

35.300.000 5.087.483 

401 Основни плати 11.657.000 7.599.020 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

4.214.000 2.749.834 

404 Надоместоци 1.795.000 959.330 

413 Тековни резерви 1.000.000 0 

420 Патни и дневни расходи 500.000 6.520 

421 Комунални услугии, греење, 
комуникација и транспорт 

14.240.000 8.370.772 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

1.080.000 359.402 

424 Поправки и тековно 
одржување 

11.783.000 3.462.356 

425 Договорни услуги 22.772.000 3.702.148 

426 Други тековни расходи  2.592.000 901.746 

463 Трансфери до невладини 
организации 

1.280.000 640.965 

464 Разни трансфери 39.263.000 7.336.144 

465 Исплата по извршени 
исплати 

500.000 0 

471 Социјални надоместоци 3.700.000 1.082.405 

493 Отплата на главнина до 
сруги нивоа на власт 

1.000.000 1.000.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

515.000 210.279 



481 Градежни објекти 17.600.000 500.000 

482 Други градежни објекти 67.829.000 14.282.841 

483 Купување на мебел 600.000 0 

485 Вложувања и нефинансиски 
средства 

246.000 0 

486 Купување на возила 4.000.000 0 

489 Капитални субвенции за 
претпријатија и невладини 
организации 

25.818.000 9.168.515 

 

8) Општина Боговиње:  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 објавен е следниот документ поврзан со 

буџетскиот процес:  

- Буџет на Општина Боговиње за 2015 година; 

Забелешка: документот не е достапен на официјалната страна на Општина Боговиње 

(www.komunabogovine.gov.mk), но на барање ни го доставија веднаш по електронски 

пат на е-маил. 

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 направени анкети со следните членови на 

општинската администрација од Општината Боговиње. 

1. НН (Сектор за урбанизам) 

2. НН (Сектор за финансии) 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Боговиње 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  131.207.079 44.391.151 

Вкупни расходи                   131.207.079 47.046.810 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

95.621.860 42.295.892 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

79.697.079 31.297.825 

Вкупни капитални приходи 35.585.219 2.095.259 

Вкупни капитални расходи 51.510.000 15.748.985 

711 Данок од доход 806.000 576.338 

713 Даноци на имот 17.870.000 9.707.130 

717 Даноци на специфични 
услуги 

30.570.000 10.824.732 

722 Глоби, судски и 
административни такси 

1.230.000 332.950 

723 Такси и надоместоци 600.000 138.745 



724 Други владини услуги 550.000 8.000 

725 Други неданочни приходи 8.850.000 2.569.463 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

35.145.860 17.782.455 

742 Донации од странство 0 356.106 

731 Продажба на капитални 
средства 

150.000 0 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

35.435.219 2.095.259 

401 Основни плати 14.069.531 8.242.741 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

4.987.000 3.215.236 

404 Надоместоци 7.945.548 2.175.110 

412 Постојана резерва 1.800.000 15.000 

413 Тековни резерви 300.000 120.000 

420 Патни и дневни расходи 310.000 7.000 

421 Комунални услугии, греење, 
комуникација и транспорт 

11.745.000 7.822.386 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

2.575.000 1.223.985 

424 Поправки и тековно 
одржување 

9.040.000 2.439.605 

425 Договорни услуги 11.030.000 912.492 

426 Други тековни расходи  8.445.000 1.354.352 

427 Привремени вработувања 1.300.000 826.711 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

2.000.000 1.269.299 

463 Трансфери до невладини 
организации 

1.630.000 523.940 

464 Разни трансфери 2.520.000 1.149.968 

480 Купување на опрема и 
машини 

950.000 242.130 

482 Други градежни објекти 48.850.000 15.331.476 

483 Купување на мебел 310.000 0 

486 Купување на возила 1.400.000 175.379 

 

 

  9) Општина Врапчиште:  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот 

процес: 

- Буџет на општина Врапчиште за 2015 година. 

Истиот не е достапен на веб страната. 



Забелешка: официјалната страна на Општина Врапчиште  

(www.komunavrapcisht.gov.mk) е исклучиво само на албански јазик, Буџетот беше 

добиен од вработен во општината по барање на телефон. 

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 направени се анкети со следните советници 

од Општината Врапчиште: 

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

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

 

Општина Врапчиште го нема доставено третиот квартален извештај за извршување на 

буџетот. Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина 

Врапчиште прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  104.492.000 21.568.691 

Вкупни расходи                   104.489.000 21.719.027 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

77.487.418 19.848.346 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

70.029.000 20.042.494 

Вкупни капитални приходи 27.004.582 1.720.345 

Вкупни капитални расходи 34.460.000 1.676.533 

711 Данок од доход 800.000 297.924 

713 Даноци на имот 13.300.000 4.629.064 

717 Даноци на специфични 
услуги 

20.503.359 5.586.980 

718 Такси на користење или 
дозволи за вршење на дејност 

50.000 0 

721 Претприемачки приход и 
приход од имот 

20.000 0 

722 Глоби, судски и 
административни такси 

1.775.000 249.763 

723 Такси и надоместоци 0 0 

724 Други владини услуги 12.084.000 0 

725 Други неданочни приходи 501.000 17.782 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

28.451.059 9.066.833 

742 Донации од странство 0 0 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

17.555.000 1.720.345 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

9.449.582 0 



401 Основни плати 13.653.000 6.306.468 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

5.272.000 2.307.019 

404 Надоместоци 2.600.000 547.493 

412 Постојана резерва 2.400.000 0 

413 Тековни резерви 1.200.000 220.000 

420 Патни и дневни расходи 605.000 50.696 

421 Комунални услугии, греење, 
комуникација и транспорт 

10.170.000 4.492.372 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

2.350.000 504.000 

424 Поправки и тековно 
одржување 

3.474.000 594.492 

425 Договорни услуги 13.875.000 623.815 

426 Други тековни расходи  2.250.000 912.738 

463 Трансфери до невладини 
организации 

1.380.000 242.000 

464 Разни трансфери 7.900.000 3.069.401 

471 Социјални надоместоци 400.000 172.000 

493 Отплата на главнина до 
други нивоа на власт 

2.500.000 0 

480 Купување на опрема и 
машини 

260.000 85.000 

482 Други градежни објекти 34.200.000 1.591.533 

483 Купување на мебел 0 0 

486 Вложувања и нефинансиски 
средства 

0 0 

 

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

Полошкиот Плански регион, можеме да ги истакнеме следните најдобри практики во 

однос на транспарентноста на буџетските процеси: 

1. Општина Гостивар ги објавува на официјалната веб страна сите информации 

поврзани со буџетот и сите се комплентно содржани во Службните гласници на 

Општина Гостивар; 

2. Општина Тетово на нејзината официјална веб страна го објавува денот и 

времето, како и дневниот ред за наредната седница на Советот на општината;  

3. Администрацијата на Општина Боговиње, Желино, Брвеница и Теарце ни ги 

доставија по електронска адреса донесените буџети на општините за 2015 

година веднаш или по еден ден од кога ги замоливме по телефон; 

4. Единствено општина Гостивар го има објавено Буџетскиот календар за 2015 

година; 

5. Општините Гостивар и Маврово и Ростуше имаа организирано Форуми на 

заедниците пред донесување на буџетитие на општините; 



6. Администрацијата на општините Боговиње, Гостивар, Желино, Теарце, 

Врапчиште и Јегуновце се достапни и отворени за соработка. 

 

Како лоши примери ги издвојуваме: 

1. Официјалната веб страна на Општина Брвеница (www.brvenica.gov.mk) е 

пуштена во функција, но истата не е ажурирана; 

2. Официјалните веб страни на општините Теарце, Желино, Боговиње и Врапчиште 

се само на албански јазик иако постои линк за македонски јазик; 

3. Лицето задолжено за пристап до информации од јавен карактер на Општина 

Тетово не покажа интерес за побрзо доставување на бараните документи; 

4. Општините Теарце, Тетово, Јегуновце, Маврово – Ростуше, Желино, Брвеница, 

Боговиње и Врапчиште не ги истакнуваат буџетите на нивните официјални веб 

страни; 

5. Ниту една од сите девет општини од Полошкиот Плански регион не ни достави 

Ревизорски ивештај; 

6. Ниту една од сите девет општини од Полошкиот Плански регион не ни достави 

Предлог буџет; 

7. Општина Брвеница не ни достави ниту еден квартален извештај. 

8. Во ниту еден буџет од општините нема проекција за наредната година. 

Од тука ги изведуваме следните препораки до општинските власти и 

административци: 

1. Општините кои немаат веб страни што е можно побргу да почнат со изработка и 

редовно ажурирање на официјални веб страни, а оние што не ги ажурираат 

редовно со информации за буџетски процеси да ја искористат можноста за 

зголемување на транспарентноста и подобрување на услугите и комуникацијата 

со граѓаните; 

2. Веб страните на општините да ги содржат сите информации и на македонски 

јазик затоа што е задолжителен; 

3. Општините кои немаат назначено лице за односи со јавноста или за 

комуникација со граѓаните да определат такво лице од својата администрација 

со цел да се овозможи контакт со граѓаните и медиумите кои кои се 

заинтересирани за добивање било каква информација поврзана со работата на 

општината; 

4. Општините кои немаат пракса на седниците на советите да вклучуваат 

присуство на заинтересирани граѓани да ги отстранат пречките кои се 

наметнати, со цел да се овозможи поголема јавност во донесувањето на 

одлуките во општините; 

5. На своите веб страни општините да ја истакнат листата на членови на Советот, 

нивната политичка припадност и контакт информација; 



6. Да организраат јавни дебати со граѓаните, граѓанскиот и бизнис секторот по 

одредени прашања при планирањето на буџетот; 

7. Да воведат пракса на изготвување на граѓански буџет и истиот да им биде 

достапен на граѓаните; 

8. Во креирање на буџетите за наредна година да внесат податоци за 

расходите/приходите по разни класификации за следната година (Т+1)/(Т+2). 

 


