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Во периодот од 15.10.2014 до 15.01.2015 мониторите присуствуваа на седници на 

советите на општините: Виница, Чешиново-Облешево , Штип, Пробиштип, Кочани, 

Зрновци, Македонска Каменица, Берово и Карбинци   одржани на 28.10.2014(Виница), 

Чешиново-Облешево (09.12.2014), Штип (28.11.2014), Пробиштип (27.11.2014), Кочани 

(04.12.2014), Зрновци (15.12.2014), Штип (25.12.2014), Македонска Каменица 

(26.12.2014), Берово (26.12.2014) и Карбинци (30.12.2014). 

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

Пробиштип, Виница, Кочани, Зрновци, Пехчево, Македонска Каменица, Делчево и 

Берово. 

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

општините од Пробиштип, Виница, Кочани, Зрновци, Пехчево, Македонска Каменица, 

Делчево и Берово.  

 

1) Општина Штип:  

Во периодот од 16.10 до 15.01. 2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Ребаланс на буџетот на Општина Штип за 2014 година; 

 Извештај за јавни набавки во Општина Штип во 2013/2014 година;  

 Предлог- буџет на Општина Штип за 2015 година;  

 Буџет на Општина Штип за 2015 година. 

Документите (освен предлог-буџетот за 2015) се достапни на веб-страната. 

Забелешка: Предлог-буџетот е добиен од општинската администрација на јавната 

расправа за предлог-буџетот. 

Во периодот од 16.10 до 15.01 направена е анкета со советник од Општината Штип: 

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



 

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (Јавни набавки) 

2. НН (Одделение за финансии во општината) 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО) 

2. НН (локален клуб) 

3. НН (локален дебатен центар) 

 

 

2) Општина Карбинци:  

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 Карбинци за период 

од 01.01.2014 до 30.09.2014 година 

 Одлука за изменување на распоредот на средствата во Буџетот на Општина 

Карбинци за 2014 година 

 Буџет на Општина Карбинци за 2015 година 

 Буџетски календар за 2015 година 

 Истите не се  достапни на веб страната.  

Забелешка: Добиени се на барање од вработените во општинската администрација. 

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 направени се анкети со следните членови на 

општинската администрација: 

1. НН (вработено лице во администрацијата во општината) 

2. НН (вработено лице во администрацијата во општината) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (активен граѓанин) 

 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Карбинци 

прикажана е следната состојба на ставките од основниот буџет: 

 



 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  94.180.800 21.129.196 

Вкупни расходи                   94.180.800 21.627.745 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

43.180.800 13.058.854 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

25.405.000 10.628.414 

Вкупни капитални приходи 51.000.000 8.080.342 

Вкупни капитални расходи 68.775.800 10.999.331 

713 Даноци на имот 1.968.000 2.012.396 

717 Даноци на специфични 
услуги 

8.980.000 1.984.310 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

13.000.000 596.038 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

38.000.000 7.474.304 

754 Домашно задолжување   

401 Основни плати 3.941.000 2.460.332 

420 Патни и дневни расходи 160.000 20.000 

425 Договорни услуги 3.869.000 463.513 

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања   

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

600.000 0 

463 Трансфери до невладини 
организации 

1.000.000 345.340 

480 Купување на опрема и 
машини 

300.000 29.900 

486 Купување на возила 230.000 171.519 

 

3) Општина Кочани:  

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

буџетскиот процес:  

 Буџет за 2015 година, 

 Буџетски календар за 2015  

Забелешка:  Буџетот на Општина Кочани за 2015 година и Буџетскиот календар за 2015 

година не се јавно достапни и се уште не се споделени со нас. Од неодамна на веб 

страната на Општина Кочани станаа достапни следниве документи: 



 Буџет за 2014 година,  

 Ребаланс на буџет за 2014 година,  

 Буџет за 2013,  

 Завршна сметка за 2013 година,  

 Буџет за 2012 година,  

 Завршна сметка за 2012 година. 

Буџетот за 2014 година и завршната сметка за 2013 година се добиени и како одговор 

на барање за информации  од јавен карактер. 

Во периодот од 16.10 до 15.01 направени се анкети со следните советници од 

Општината Кочани: 

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 го сочинува мнозинството во советот) 

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

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (одделение за финансии и сметководство) 

2. НН (одделение за финансии и сметководство) 

3. НН  (општинска администрација) 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанин) 

2. НН (локална организација) 

3. НН (локален информативен центар) 

4. НН (локално здружението) 

 

4) Општина Виница:  

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Виница за квартал 

од 01.01.2014 до 30.09.2014 година;  

 Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општина Виница за 

трет квартал;  

 Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општините и јавните претпријатија (трет квартал);  

 Образложение на квартален извештај;  



 Предлог-Буџет за изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС Виница за 2014 

година;  

 Образложение на Предлог-Буџет за изменување и дополнување на Буџетот на 

ЕЛС Виница за 2014 година;  

 План и програми за развој за период од 01.01.2015 до 31.12.2015 година; 

 Буџет за 2015 година. 

Дел од нив  не се достапни на веб страната.  Добиени се преку барање за информации 

од јавен карактер (заедно со Завршна сметка за 2013 и Буџет за 2014).  

Забелешка: Буџетот за 2015 година се уште не е јавно достапен и не е споделен со нас.  

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 направена е анкета со член на општинската 

администрација: 

1. НН (финансиско одделение во општината) 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Виница 

прикажана е следната состојба на основниот буџет: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  112.240.000 51.931.298 

Вкупни расходи                   112.240.000 51.822.683 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

85.825.000 45.561.220 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

 
69.995.000 

 
42.260.216 

Вкупни капитални приходи  
26.415.000 

 
6.370.078 

Вкупни капитални расходи  
42.245.000 

 
9.562.467 

713 Даноци на имот 13.400.000 
 

6.063.670 

717 Даноци на специфични 
услуги 

42.089.000 15.203.226 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

13.335.000 3.023.366 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

34.935.000 20.825.162 

754 Домашно задолжување* 0 23.646.082 

401 Основни плати 18.230.000 12.321.279 

420 Патни и дневни расходи 348.000 139.704 

425 Договорни услуги 7.348.000 2.111.581 

426210 Расходи за 
репрезентација  

820.000 789.801 



427 Привремени вработувања 450.000 230.997 

451 Каматни плаќања кон 
нерезидентни кредитори 

960.000 71.881 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

800.000 464.000 

463 Трансфери до невладини 
организации 

2.660.000 1.593.084 

480 Купување на опрема и 
машини 

275.000 24.500 

486 Купување на возила 750.000 141.460 

*Податокот е земен од вкупниот буџет 

 

5) Општина Чешиново-Облешево:  

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина 

Чешиново-Облешево за 2014 година  

 Буџет за 2015 година. 

Забелешка: Одлуката е  достапна на веб страната преку службениот гласник, а Буџетот 

за 2015 година е донесен, но не е јавно достапен и се уште не е споделен со нас.  

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 направени се анкети со членови на граѓанскиот 

сектор од Општина Чешиново-Облешево: 

1. НН (граѓанин) 

2. НН (граѓанин) 

 

6) Општина Зрновци:  

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Квартален извештај за извршување на буџетот до 30.09.2014;  

 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Зрновци  за 2014 година;  

 Буџет за 2015 година. 

Истите не се достапни на веб страната.  

Забелешка: Документите се добиени како одговор на барање за пристап до 

информации од јавен карактер, заедно со Завршна сметка за 2013 година. Буџетот за 

2015 година не е јавно достапен и се уште не е споделен со нас.  

 



Во периодот од 16.10 до 15.01 направени се анкети со следните советници од 

Општината Зрновци: 

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 го сочинува мнозинството во советот) 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (општинска администрација)  

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Зрновци 

прикажана е следната состојба на ставките од основниот буџет: 

 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  41.235.000 11.015.644 

Вкупни расходи                   41.235.000 10.852.516 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

12.185.000 6.234.730 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

9.775.000 5.375.028 

Вкупни капитални приходи 29.050.000 4.780.914 

Вкупни капитални расходи 31.460.000 5.477.488 

713 Даноци на имот 1.150.000 522.861 

717 Даноци на специфични услуги 3.020.000 1.651.207 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

1.650.000 201.091 

741 Трансфери од други нивоа на 
власт 

34.720.000 8.467.815 

754 Домашно задолжување   

401 Основни плати 3.155.000 2.027.002 

420 Патни и дневни расходи 25.000 15.410 

425 Договорни услуги 312.000 214.169 

426210 Расходи за репрезентација    

427 Привремени вработувања   

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

60.000 34.320 

480 Купување на опрема и машини 2.000.000 34.390 



486 Купување на возила 0 0 

 

 

7) Општина Пехчево:  

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Буџет на Општина Пехчево за 2015 година;  

 Квартален извештај до 30.09.2014. 

Документите не се достапни на веб страната.  

Забелешка: Како одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер се 

добиени Буџет на Општина Пехчево за 2014 година; Завршна сметка за 2013 година и 

Квартален извештај до 30.09.2014. 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Пехчево 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  124.038.000 22.326.347 

Вкупни расходи                   124.038.000 22.242.429 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

112.178.000 21.149.373 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

43.769.000 18.052.596 

Вкупни капитални приходи 11.860.000 1.176.974 

Вкупни капитални расходи 80.269.000 4.189.833 

713 Даноци на имот 8.545.000 5.177.591 

717 Даноци на специфични 
услуги 

7.435.000 3.848.362 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

11.860.000 1.176.974 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

90.135.766 10.030.367 

754 Домашно задолжување* 8.000.000 691.954 

401 Основни плати 6.893.000 3.958.006 

420 Патни и дневни расходи 380.000 174.740 

425 Договорни услуги 4.306.000 1.117.675 

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 2.600.000 1.389.892 

452 Каматни плаќања кон 230.000 15.724 



домашни кредитори 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

280.000 118.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

225.000 48.085 

483 Купување на 
мебел, опрема,возила и машини 

260.000 52.600 

* Податокот е земен од вкупниот буџет 

 

8) Општина Македонска Каменица:  

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Квартален извештај до 30.09.2014 година; 

 Предлог-буџет за 2015 година; 

 Буџет на Општина Македонска Каменица за 2015 година;  

 Предлог-буџет за 2016 година. 

Истите не се достапни на веб страната.  

Забелешка: Документите се добиени како одговор на барање за пристап до 

информации од јавен карактер и од вработените во општината, заедно со Буџет на 

Општина Македонска Каменица за 2014 година и Годишен извештај за 2013 година. 

Во периодот од 16.10 до 15.01 направени се анкети со следните советници од 

Општината Македонска Каменица: 

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

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

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација од 

Општината Македонска Каменица: 

1. НН (Финансиско одделение) 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Македонска 

Каменица прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  192.663.807 90.118.492 

Вкупни расходи                   192.663.807 90.118.492 



Вкупни тековно оперативни 
приходи 

69.113.807 23.413.508 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

73.903.807 45.589.800 

Вкупни капитални приходи 123.550.000 66.704.984 

Вкупни капитални расходи 118.760.000 44.528.692 

713 Даноци на имот 8.300.000 1.910.773 

717 Даноци на специфични 
услуги 

19.520.000 3.941.215 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

123.550.000 66.704.984 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

22.823.307 10.411.985 

754 Домашно задолжување   

401 Основни плати 9.753.307 6.245.859 

420 Патни и дневни расходи 120.000 7.125 

425 Договорни услуги 5.412.500 2.094.401 

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 2.500.000 1.119.500 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

2.000.000 0 

480 Купување на опрема и 
машини 

2.310.000 141.010 

486 Купување на возила 3.200.000 0 

 

 

9) Општина Делчево:  

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Квартален извештај до 30.09.2014 година;  

 Предлог-одлука за изменување на распоредот на средствата во Буџетот за 2014 

година; 

 Буџет за 2015 година. 

Буџетот е достапен на веб страната, останатите документи не се достапни.  

Забелешка: Кварталниот извештај е добиен како одговор на барање за пристап до 

информации од јавен карактер. Буџетот за 2015 е поставен на веб страната на наше 

барање преку вработените во општинската администрација.  



Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Делчево 

прикажана е следната состојба на ставките на основниот буџет: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  86.715.000 45.636.913 

Вкупни расходи                   92.718.000 45.162.057 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

74.815.000 44.361.481 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

59.338.000 31.183.310 

Вкупни капитални приходи 11.900.000 1.275.432 

Вкупни капитални расходи 33.380.000 13.978.747 

713 Даноци на имот 19.620.000 9.859.317 

717 Даноци на специфични 
услуги 

22.048.000 13.672.317 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

8.900.000 1.275.432 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

31.650.000 17.056.072 

754 Домашно задолжување* 60.000 0 

401 Основни плати 13.203.000 8.928.278 

420 Патни и дневни расходи 1.010.000 424.824 

425 Договорни услуги 5.050.000 1.688.518 

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 3.700.000 2.650.674 

452 Камати по странски 
кредити* 

200.000 0 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

1.413.000 686.115 

480 Купување на опрема и 
машини 

200.000 6.800 

486 Купување на возила 2.030.000 1.592.418 

* Податокот е земен од вкупниот буџет 

 

10) Општина Берово:  

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  



 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за трет 

квартал од 2014 година;  

 Буџет на општина Берово на 2015 година. 

Само Кварталниот извештај е достапен на веб-страната преку службениот гласник. 

Забелешка: Буџетот за 2015 година е донесен, но не е јавно достапен и се уште не е 

споделен со нас.  

Во периодот од 16.10 до 15.01 направени се анкети со следните советници од 

Општината Берово: 

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 го сочинува мнозинството во советот) 

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

Направена е анкета со  член на општинската администрација: 

1. НН (претставник на администрацијата) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Берово 

прикажана е следната состојба на ставките од основниот буџет: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  75.000.000 46.182.100 

Вкупни расходи                   75.000.000 46.011.887 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

56.840.000 37.753.074 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

42.667.238 25.980.114 

Вкупни капитални приходи 18.160.000 8.429.026 

Вкупни капитални расходи 32.332.762 20.031.773 

713 Даноци на имот 8.441.595 6.810.162 

717 Даноци на специфични 
услуги 

16.819.000 11.279.954 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

  

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

35.754.405 21.884.798 

754 Домашно задолжување* 2.149.121 2.149.062 

401 Основни плати 11.284.205 7.567.157 

420 Патни и дневни расходи 620.000 470.154 

425 Договорни услуги 5.364.457 2.293.441 

426210 Расходи за   



репрезентација  

427 Привремени вработувања* 1.179.095 767.486 

451 Каматни плаќања кон 
нерезидентни кредитори* 

110.000 108.290 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

550.000 100.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

675.000 0 

486 Купување на возила   

* Податокот е земен од вкупниот буџет 

 

11) Општина Пробиштип:  

Во периодот од 16.10 до 15.01.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина 

Пробиштип за 2014 година ; 

 Одлука за усвојување на Фискална стратегија за изготвување на Буџетот на 

општина Пробиштип за 2015 година;  

 Ребаланс на буџетот за 2014 година. 

Овие документи се достапни на веб страната.  

Во истиот период објавени се и следниве документи:  

 Квартален извештај до 30.09.2014;  

 Буџет на Општина Пробиштип за 2015 година.  

Овие документи  не се достапни на веб страната.  

Забелешка: Добиени се на барање преку вработените во општинската администрација 

или преку барање за Информации од јавен карактер, заедно со Буџет на Општина 

Пробиштип за 2014 година. 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Пробиштип 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  136.327.593 61.398.614 

Вкупни расходи                   136.327.593 63.066.825 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

63.751.593 48.024.206 



Вкупни тековно оперативни 
расходи 

59.866.093 32.234.556 

Вкупни капитални приходи 72.576.000 13.374.408 

Вкупни капитални расходи 76.461.500 30.832.269 

713 Даноци на имот 8.250.000 4.689.711 

717 Даноци на специфични 
услуги 

20.380.000 12.014.987 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

58.976.000 13.374.408 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

36.941.593 27.448.489 

754 Домашно задолжување* 41.300.000 4.014.356 

401 Основни плати 14.143.893 10.101.519 

420 Патни и дневни расходи 380.000 35.288 

425 Договорни услуги 4.725.000 1.629.826 

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 900.000 251.176 

452 Камати по странски кредити 580.000 2.056 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

745.000 154.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

1.785.000 261.714 

486 Купување на возила 450.000 311.513 

 

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

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

однос на транспарентноста на буџетските процеси: 

1. Администрацијата на Општина Пробиштип ни го достави по електронска адреса 

Буџетот за 2015 истиот ден кога ги замоливме по телефон. 

2. Општина Штип организираше јавна расправа по Предлог-буџетот за 2015 

година на која беа поканети и беа присутни претставници на голем дел урбани 

и месни заедници, невладини организации и институции. Исто така јавни 

расправи за буџетите за 2015 година организираа и Општина Кочани и Општина 

Пробиштип. 

3. Општина Македонска Каменица спроведе јавен оглас за доставување предлози 

за финансирање на приоритети и проблеми на граѓаните со Буџетот во 2015. 

Огласот траел во октомври и ноември 2014 и бил отворен за граѓаните, 

здруженијата и месните заедници кои можат со свои предлози и препораки 

непосредно да влијаат во концепирањето на буџетот. 



4. Градоначалникот на Општина Делчево заедно со вработените во општинската 

администрација пред да го предложи новиот буџет ги посети сите месни 

заедници во оптината за да ги согледа нивните проблеми и да ги дискутира со 

самите граѓани. 

5. Општина Пехчево ја редизајнираше веб страната и поставени се повеќе 

информации за нејзината работа меѓу кои и актуелните финансиски документи. 

6. Општина Делчево го прифати нашето барање и ја ажурираше веб-страната во 

делот на објавувањето на усвоениот Буџет за 2015 година. 

7. Општина Штип објави Извештај за јавните набавки спроведени во 2014 и 2013 

година и направи чекор плус во транспарентоста на известување за јавните 

набавки. 

Како лоши примери ги издвојуваме: 

1. Општините Зрновци и Македонска Каменица не објавуваат никакви документи 

поврзани со буџетот на нивните веб страни, исто како и во претходниот квартал, 

додека Чешиново-Облешево и Пехчево напаравија напори да се подобрат. 

2. Општините Кочани и Виница назадуваат во процесот на транспарентност и 

отчетност за трошењето на јавните пари, бидејќи ја прекинале праксата на 

објавување на документите поврзани со тековното финансиско работење на 

општината. Останаа неми на нашите барања да ги објават Буџетите за 2015 

година барем на веб-страната.  

Од тука ги изведуваме следните препораки до општинските власти и 

административци: 

1. Општините од регионот да го следат позитивниот пример на Штип, Пробиштип 

и Кочани и да организираат јавна расправа по предлог-буџетот и тоа да 

прерасне во пракса. На таквата официјална пракса може да се додаде 

искуството на Делчево и Македонска Каменица односно градските власти да ги 

консултираат сите месни заедници и да организираат конкурс/јавен повик до 

сите граѓани и здруженија. Така учеството на граѓаните во креирањето на 

буџетот ќе биде загарантирано, со тоа ќе се создаде можност за финансирање 

на вистинските приоритети на граѓаните, а тоа ќе даде поголем легитимет на 

трошењето на јавните пари. 

2. Општините редовно да ги ажурираат веб страните како во делот за 

информациите за дневните и планираните активности така и за трошењето на 

парите и документите за отчет пред граѓаните.  

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 се 

заинтересирани за добивање било каква информација поврзана со работата на 

општината. 


