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Во периодот од 15.10 до 15.01 мониторите присуствуваа на седници на советите на 

општините: Росоман, Велес, Градско, Неготино Чашка, Кавадарци и Демир Капија 

одржани на 14.11.2014 и 26.12.2014 (Чашка), 14.11.2014 (Кавадaрци), 09.12.2014 

(Демир  Капија), 22.10.2014 (Росоман), 24.11 (Велес), 29.12(Градско), 23.12.2014 

(Неготино). 

 

 

1) Општина Чашка:  

 

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

буџетскиот процес:  

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на општина Чашка за 

извештајниот период (кумулативно) од 01.01.2014 до 30.06.2014 година  

2. Одлука за проширување и измена на распоредот на средства во Буџетот на 

општина Чашка за 2014 година 

3. -Буџет на општина Чашка за 2015 година 

4. Одлука за извршување на Буџетот на општина Чашка за 2015 година 

Истите не се достапни на веб страната.  

Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 направенa е анкетa со советник од 

Општината Чашка: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (одделение за јавни набавки) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (новинар од локален медиум) 

 



Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на ОпштинаЧашка 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани: Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  170.282.272 107.359.527 

Вкупни расходи                   170.282.272 106.248.872 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

150.179.106 104.795.356 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

109.001.551 69.043.240 

Вкупни капитални приходи 20.103.166 2.564.171 

Вкупни капитални расходи 61.280.721 37.205.632 

713 Даноци на имот 4.081.100 2.001.289 

717 Даноци на специфични 
услуги 

7.160.000 4.365.779 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

7.860.000 1.629.915 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

100.331.834 62.562.428 

754 Домашно задолжување 32.714.172 32.578.904 

401 Основни плати 38.241.468 27.363.017 

420 Патни и дневни расходи 574.000 218.160 

425 Договорни услуги 7.701.000 4.662.242 

426210Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 7.130.000 4.993.742 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

700.000 24.209 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

760.000 226.955 

480 Купување на опрема и 
машини 

620.000 57.032 

486 Купување на возила 720.000 0 

 

 

2) Општина Кавадарци:  

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

буџетскиот процес:  



- Заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина 

Кавадарци – втор квартал  

- Одлука за измена и дополнување на буџетот на општина Кавадарци за 2014 година 

- Заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на буџет на општина 

Кавадарци за 2014 година - трет квартал   

- Одлука за изменување и дополнување на буџетот на Општина Кавадарци за 2014 

година 

-Буџет на општина Кавадарци за 2015 година 

-Одлука за извршување на буџетот на општина Кавадарци за 2015 година 

-Буџетски календар за подготовка и донесување на буџетот на општина Кавадарци за 

2016 година    

 

Забелешка: Сите документи се објавени во службени гласници кои во овој период ги 

објави Општина Кавадарци, по нејзино реконструирање на веб страната. 

 

Во рамки на службениот гласник не е објавен целосниот квартален извештај, туку само 

решение за објавување на заклучокот за усвојување на кварталниот извештај. 

Кварталниот извештај е добиен од општинската администрација. Буџетот на Општина 

Кавадарци е достапен на веб страната во делот на службени гласници, но како 

посебно издвоен документ. 

Во периодот од 16.10.2014  до 15.01.2015 направена е анкета со советник од 

Општината Кавадарци: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (одделение за јавни набавки) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кавадарци 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 

Вкупни приходи                  684.375.000 376.942.255 

Вкупни расходи                   684.375.000 367.921.200 



Вкупни тековно оперативни 

приходи 

583.682.000 365.743.741 

Вкупни тековно оперативни 

расходи 

491.822.000 301.320.726 

Вкупни капитални приходи 100.693.000 11.198.514 

Вкупни капитални расходи 192.553.000 66.600.474 

713 Даноци на имот 39.000.000 27.780.915 

717 Даноци на специфични 

услуги 

75.700.000 34.729.234 

733 Продажба на земјиште и 

нематеријални вложувања 

100.693.000 11.198.514 

741 Трансфери од други нивоа 

на власт 

393.237.000 266.500.694 

754 Домашно задолжување   

401 Основни плати 204.736.000 148.705.199 

420 Патни и дневни расходи 2.500.000 695.402 

425 Договорни услуги 50.311.000 22.109.597 

426210Расходи за 

репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 6.277.000 4.568.320 

452 Каматни плаќања кон 

домашни кредитори 

0 0 

461 Субвенции за јавни 

претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 

организации 

5.626.000 2.859.524 

480 Купување на опрема и 

машини 

11.172.000 2.803.997 

486 Купување на возила 2.150.000 1.500.000 



3) Општина Демир Капија:  

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

буџетскиот процес: 

- Квартален извештај за извршување на буџетот до 30.09.2014 

- Буџет за 2015 година 

 

Забелешка: На веб страната на Демир Капија подолг временски период нема објавено 

какви и да е документи, заради тоа што во овој период немаат човек кој го работи тоа. 

Кварталниот извештај на општината заклучно со 30.09.2014 година како и буџетот на 

општината за 2015 година кои ни беа потребни за подготвување на овој извештај ги 

добивмe од општинската администрација.   

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 направена е анкета со советник од 

Општината Демир Капија: 

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

 Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (ЛЕР) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (новинар)  

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Демир 

Капија прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 

Вкупни приходи                  122.398.180 52.774.715 

Вкупни расходи                   122.398.180 52.504.972 

Вкупни тековно оперативни 

приходи 

85.523.180 51.177.868 

Вкупни тековно оперативни 

расходи 

86.478.180 42.845.402 

Вкупни капитални приходи 36.875.000 1.596.847 

Вкупни капитални расходи 35.920.000 9.659.570 

713 Даноци на имот 5.230.000 1.357.549 

717 Даноци на специфични 

услуги 

9.850.000 2.838.507 

733 Продажба на земјиште и 

нематеријални вложувања 

33.875.000 1.596.874 

741 Трансфери од други нивоа 60.428.180 41.369.465 



на власт 

754 Домашно задолжување   

401 Основни плати 20.546.400 15.002.825 

420 Патни и дневни расходи 1.385.000 329.220 

425 Договорни услуги 9.186.000 2.152.532 

426210Расходи за 

репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 4.500.000 3.221.553 

452 Каматни плаќања кон 

домашни кредитори 

  

461 Субвенции за јавни 

претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 

организации 

2.260.000 944.232 

480 Купување на опрема и 

машини 

870.000 0 

486 Купување на возила 2.650.000 775.424 

 

 

4) Општина Свети Николе:  

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

буџетскиот процес: Kвартален извештај за извршување на буџетот за 2014 година за 

период од 01.01.2014 до 30.09.2014 год. (кумулативен) и Извештај за реализација на 

буџетот за трет квартал, Ребаланс на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 год., 

Буџет на Општина Свети Николе за 2015 год. 

Истите се достапни на веб страната на општина Свети Николе.  

Забелешка: објавени се во рамки на Службен гласник бр. 14 и 15 од 2014 година. 

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

Општината Свети Николе: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (ЛЕР)  

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (претставник на локална НВО) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина  Свети 

Николе прикажана е следната состојба: 



 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  305.672.390 164.845.087 

Вкупни расходи                   305.672.390 160.088.569 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

284.572.390 156.115.164 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

247.076.091 151.196.714 

Вкупни капитални приходи 21.100.000 8.729.923 

Вкупни капитални расходи 58.596.299 8.891.855 

713 Даноци на имот 21.084.112 6.222.266 

717 Даноци на специфични 
услуги 

29.670.000 18.621.434 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт  

26.097.412 15.988.936 

733 Продажба на земјиште и 
нематријално вложување 

18.000.000 8.729.923 

754 Домашно задолжување   

401 Основни плати 105.179.842 76.124.504 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

38.685.632 28.302.872 

420 Патни и дневни расходи 862.000 475.723 

421 Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт 

24.550.038 15.523.107 

425 Договорни услуги 28.135.246 9.528.520 

426210 Расходи за 
репрезентација 

  

427 Привремени вработувања   

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

2.195.000 1.303.390 

480 Купување на опрема и 
машини 

2.242.000 434.052 

486 Купување на возило 1.178.000  

 

 

5) Општина  Лозово:  

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

буџетскиот процес:  



 Квартален извештај до 30.09.2014 (кумулативно) 

 Буџет за 2015 година 

 Тие не се достапни на веб страната.  

Забелешка: Кварталниот извештај за период од 01.01.2014 до 30.09.2014 и тоа Образец 

К1, К2 и К3 е добиен по мејл на барање на мониторот. 

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

Општината Лозово: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Одделение за финансии, евиденција и следење на локални даноци) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанин) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Лозово 

прикажана е следната состојба: 

 
 

Планирани:                                       Реализирани: 

Вкупни приходи                  41.535.099 21.139.116 

Вкупни расходи                   45.843.798 20.703.166 

Вкупни тековно оперативни 

приходи 

34.076.909 20.861.837 

Вкупни тековно оперативни 

расходи 

32.648.909 19.934.609 

Вкупни капитални приходи 7.458.190 277.279 

Вкупни капитални расходи 8.886.190 768.557 

713 Даноци на имот 2.875.000 924.238 

717 Даноци на специфични 

услуги 

2.915.000 1.411.833 

733 Продажба на земјиште и 

нематеријални вложувања 

1.850.000 277.279 

741 Трансфери од други нивоа 

на власт 

2.600.000  

754 Домашно задолжување 0 0 

401 Основни плати 14.107.000 10.108.736 

420 Патни и дневни расходи 185.000 18.666 

425 Договорни услуги 2.565.000 1.258.976 

426210 Расходи за 

репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 80.000 37.525 

452 Каматни плаќања кон   



домашни кредитори 

461 Субвенции за јавни 

претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 

организации 

450.000 294.000 

480 Купување на опрема и 

машини 

579.000 61.400 

486 Купување на возила 160.000 98.280 

 

 

6) Општина  Росоман:  

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

буџетскиот процес:  

 Квартален извештај до 30.09.2014. 

 Буџет за 2015 година 

Истите не се достапни на веб страната.  

Забелешка: Кварталниот извештај е добиен во печатена форма од страна на вработен 

во општината, на барање на мониторот 

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

Општината Росоман: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Одделение за даноци) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (новинар) 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Росоман 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 

Вкупни приходи                  60.270.459 13.328.118 

Вкупни расходи                   60.270.459 12.109.623 

Вкупни тековно оперативни 

приходи 

55.026.649 13.076.372 

Вкупни тековно оперативни 

расходи 

44.771.209 8.607.164 

Вкупни капитални приходи 5.243.810 251.746 

Вкупни капитални расходи 15.499.250 3.502.459 



713 Даноци на имот 3.405.000 441.061 

717 Даноци на специфични 

услуги 

4.566.000 884.859 

733 Продажба на земјиште и 

нематеријални вложувања 

1.850.000 131.753 

741 Трансфери од други нивоа 

на власт 

42.031.149 11.306.759 

754 Домашно задолжување 0 0 

401 Основни плати 18.919.659 4.412.291 

420 Патни и дневни расходи 548.500 20.692 

426 Договорни услуги 756.800 143.654 

426210 Расходи за 

репрезентација  

  

427 Други оперативни трошоци 726.000 105.355 

452 Каматни плаќања кон 

домашни кредитори 

  

461 Субвенции за јавни 

претпријатија 

  

Трансфери до невладини 

организации 

  

463 Мебел и канцелариска 

опрема 

354.000 39.100 

464 Купување на возила 323.500 60.000 

 

 

7) Општина Велес:  

Во периодот од 15.10 до 15.01 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:   

 Измени и дополнување на Буџетот на Општина Велес за 2014 година,  

 Квартален извештај до 30.09.2014 година, 

 Нацрт-Буџет на Општина Велес за 2015 година 

Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Велес за 2014 година 

 Истите се достапни на веб страната. 

Во периодот од 15.10 до15.01 направени се анкети со следните советници од 

Општината Велес: 

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



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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (финансии) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Велес 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  812,987,583 323,954,728 

Вкупни расходи                   812,987,583 307,052,963 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

743,921,711 312,759,477 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

624,532,464 257,286,787 

Вкупни капитални приходи 69,065,872 11,195,251 

Вкупни капитални расходи 188,455,119 49,766,176 

713 Даноци на имот 56,496,972 26,289,793 

717 Даноци на специфични 
услуги 

105,650,000 26,295,426 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

67,865,872 11,356,251 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

458,580,440 215,075,107 

754 Домашно задолжување 29,430,373 16,742,697 

401 Основни плати 252,121,097 122,031,106 

420 Патни и дневни расходи 3,782,650 548,754 

425 Договорни услуги 67,978,308 23,363,825 

426210Расходи за 
репрезентација  

220,000 22,570 

427 Привремени вработувања 2,770,000 1,303,888 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

500,000 51,728 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

8,295,000 1,973,500 

480 Купување на опрема и 
машини 

36,672,685 15.396.883 

486 Купување на возила 2,860,000 0 

 



8) Општина Градско:  

Во периодот од 15.10 до 15.01 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Квартален извештај за извршување на буџетот од 01.01.2014 до 30.09.2014  

 Предлог буџет на Општина Градско за 2015 

Во периодот од 15.10 до 15.01 направенa е анкетa со советник од Општината Градско: 

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

Направенa е анкетa со член на општинската администрација: 

  1.  НН (Одделение за финансии) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

  1.  НН (граѓанин) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Градско 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 

Вкупни приходи                  73,492,942 48,046,076 

Вкупни расходи                   73,498,942 47,134,742 

Вкупни тековно оперативни 

приходи 

62,419,090 47,048,139 

Вкупни тековно оперативни 

расходи 

43,328,214 30,460,126 

Вкупни капитални приходи 11,073,852 997,937 

Вкупни капитални расходи 30,164,728 16,674,616 

713 Даноци на имот 2,450,000 3,436,854 

717 Даноци на специфични 

услуги 

3,630,000 2,819,290 

733 Продажба на земјиште и 

нематеријални вложувања 

836,050 997,937 

741 Трансфери од други нивоа 

на власт 

10,237,802 0 

754 Домашно задолжување 0 0 

401 Основни плати 17,340,430 13,172,675 

420 Патни и дневни расходи / / 

425 Договорни услуги 2,677,100 1,763,454 

426210Расходи за 

репрезентација  

  

427 Привремени вработувања / / 



452 Каматни плаќања кон 

домашни кредитори 

22,863 22,863 

461 Субвенции за јавни 

претпријатија 

0 0 

463 Трансфери до невладини 

организации 

0 0 

480 Купување на опрема и 

машини 

80,000 46,349 

486 Купување на возила 0 0 

 

 

9) Општина Неготино:  

Во периодот од 15.10 до 15.01 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

 Буџет за 2015  

Забелешка: Буџетот е достапен на веб страната. 

Во периодот од 15.10 до 15.01 направени се анкети со следните советници од 

Општината Неготино: 

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 Неготино 

прикажана е следната состојба: 

Вкупни приходи                   497.378.000  191.657.039  

Вкупни расходи                    497.378.000  189.829.279  

Вкупни тековно оперативни приходи  395.316.000  173.091.034  

Вкупни тековно оперативни расходи  320.714.000  160.005.907  

Вкупни капитални приходи  102.062.000  18.566.005  

Вкупни капитални расходи  176.664.000  29.823.372  

713 Даноци на имот  11.200.000  9.565.627  

717 Даноци на специфични услуги  79.910.000  18.489.953  

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања  

102.062.000  18.566.005  

741 Трансфери од други нивоа на власт  263.719.000  133.561.943  

754 Домашно задолжување  /  /  

401 Основни плати  105.889.000  75.082.188  

420 Патни и дневни расходи  2.508.000  1.055.785  

425 Договорни услуги  46.425.000  11.518.960  

426210Расходи за репрезентација   /  /  



427 Привремени вработувања  2.722.000  1.701.253  

452 Каматни плаќања кон домашни 
кредитори  

/  /  

461 Субвенции за јавни претпријатија  /  /  

463 Трансфери до невладини организации  3.210.000  414.190  

480 Купување на опрема и машини  3.235.000  1.308.884  

486 Купување на возила  1.560.000  506.732  

 

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

Вардарски плански регион, можеме да ги истакнеме следните најдобри практики во 

однос на транспарентноста на буџетските процеси: 

1. По контактите кои ги остваривме со администрацијата, Општина Свети Николе 

на својата веб страна отвори нов банер Документи Совет во кој ги стави  

Статутот на општината, Деловодник на Советот на Општината, како и Завршните 

сметки. Исто така ги додаде и пропуштените Службени Гласници од 

претходните години 

2. Откако воспоставивме комуникација со одговорните лица во Општина Лозово, 

од септември почнаа да ги објавуваат Службените Гласници на својата веб 

страна 

3. Администрацијата на Општина Росоман ни го достави во хартиена форма 

Статутот на општината, Кварталниот извештај за извршување на буџетот од 

01.01 до 30.06. 2014 истиот ден кога ги замоливме по телефон, а ни дадоа и 

контакти од советниците кои исто така многу брзо ги одговорија  

4. Општина Свети Николе ги поставува дневните редови на седниците на својата 

веб страна 

5. Спроведувањето јавна расправа за буџетот на општина Велес и 

6. Одржување буџетски форум во Општина Кавадарци и креирање буџет согласно 

предлози и приоритети на граѓаните 

Како лоши примери ги издвојуваме: 

       1. Сите јавни документи општина Росоман ги дава ислучиво во хартиена форма,      

со што се троши време и пари за добивање на документите 

       2. Сите општини немаат јавно достапни контакти од членовите на Совет и 

вработените во ооделението за финансиски прашања. 

 

  Од тука ги изведуваме следните препораки до општинските власти и 

административци: 

 Општина Свети Николе и Лозово подобро да ги организираат постоечките веб 

страни и на нив да ги постават сите значајни финансиски документи 



 Општина Росоман да ја направи функционална веб страната која ја има и да 

започне со нејзино ажурирање      

 Сите општини да изработат Граѓански буџет кој ќе биде лесно разбирлив за 

граѓаните 


