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Во периодот од 15.01. до 15.04.2015 мониторите присуствуваа на седници на советите 

на општините: Берово (18.02.), Карбинци (07.04.), Штип(16.04.) 

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

Чешиново-Облешево и Кочани. 

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

општини.  

 

1) Општина Штип:  

Во периодот од 16.01 до 15.04.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на буџетот за период од 01.01.2014 до 

31.12.2014;  

- Одлука за проширување на средствата во буџетот на Општина Штип за 2015 

година;  

- Одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на Општина Штип за 

2015 година;  

- Годишен извештај на Општина Штип за 2014 година;  

- Годишна сметка на буџетот на Општина Штип за 2014 година. 

Истите се достапни на  веб страната преку службениот гласник. 

Во периодот од 16.01 до 15.04 направени се анкети со следните членови на 

општинската администрација од Општината Штип: 

1. НН (вработен во општината) 

2. НН (Одделение за информирање на граѓаните) 

3. НН  (Одделение за услуги кон граѓаните) 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локално здружение) 

2. НН (локално здружение) 



3. НН (локално еколошко друштво) 

4. НН (локална организација) 

5. НН (локална организација) 

6. НН (локална организација) 

Според завршната сметка  за извршување на буџетот на Општина Штип за 2014 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  795.755.289 667.540.398 

Вкупни расходи                   795.755.289 656.062.580 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

741.055.289 625.345.355 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

647.370.289 571.089.318 

Вкупни капитални приходи 54.700.000 42.195.043 

Вкупни капитални расходи 148.385.000 84.973.262 

713 Даноци на имот 62.500.000 60.603.001 

717 Даноци на специфични 
услуги 

127.950.000 88.780.672 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

54.700.000 42.195.043 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

454.006.509 413.623.169 

754 Домашно задолжување   

401 Основни плати 256.165.577 244.654.179 

420 Патни и дневни расходи 1.733.000 266.988 

425 Договорни услуги 50.247.788 41.113.632 

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 4.542.000 4.452.444 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

1.500.000 523.896 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

20.100.000 18.978.105 

480 Купување на опрема и 
машини 

4.299.000 1.196.300 

486 Купување на возила 225.000 223.278 

 

 

 



2) Општина Карбинци:  

Во периодот од 16.01. до 15.04.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Завршна сметка на Буџетот на Општина Карбинци за 2014 година;  

- Годишен извештај на Општина Карбинци за 2014 година. 

Истите не се  достапни на веб страната.  

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

Во периодот од 16.01. до 15.04 направени се анкети со следните членови на 

граѓанскиот сектор од Општина Карбинци: 

1. НН (претставник на месна заедница) 

2. НН (претставник на месна заедница) 

Според Завршната сметка за извршување на буџетот на Општина Карбинци за 2014 

година прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  152.325.547 101.959.085 

Вкупни расходи                   152.325.547 79.398.300 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

139.325.547 101.319.815 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

  

Вкупни капитални приходи 13.000.000 693.270 

Вкупни капитални расходи   

713 Даноци на имот 1.968.000 2.358.542 

717 Даноци на специфични 
услуги 

8.980.000 2.730.064 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

13.000.000 693.270 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

105.745.347 85.375.448 

754 Домашно задолжување   

401 Основни плати 21.991.000 21.058.789 

420 Патни и дневни расходи 452.180 137.800 

425 Договорни услуги 10.147.594 6.651.183 

426210 Расходи за 
репрезентација  

743.825 575.030 

427 Привремени вработувања   

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

  



461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

600.000 0 

463 Трансфери до невладини 
организации 

1.000.000 385.340 

480 Купување на опрема и 
машини 

453.886 183.786 

486 Купување на возила 230.000 228.702 

 

3) Општина Кочани:  

Во периодот од 16.01. до 15.04.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Завршна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2014 година;  

- Годишен извештај на Буџетот на Општина Кочани за 2014 година. 

Забелешка: Завршната сметка е достапна на  веб страната, а Годишниот извештај не е 

достапен.  

Во овој период на веб страната на општината објавени се следниве документи 

поврзани со буџетскиот процес:  

- Буџет на Општина Кочани за 2014 година;  

- Завршна сметка за 2013 година;  

- Буџет на Општина Кочани за 2013 година;  

- Завршна сметка за 2012 година;  

- Буџет на Општина Кочани за 2012 година;  

- Службени гласници од 2014 година;  

- Буџет на општина Кочани за 2015 година;  

- Одлука за користење финансиски средства од постојаната и тековна резерва во 

Буџетот на Општина Кочани за 2015 година; 

Во периодот од 16.01. до 15.04 направена е анкета со член на граѓанскиот сектор од 

Општината Кочани: 

1. НН (граѓанка). 

Според Завршната сметка за извршување на буџетот на Општина Кочани  за 2014 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  507.150.000  

Вкупни расходи                   507.150.000  

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

466.115.000  



 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

371.713.000  

Вкупни капитални приходи 41.035.000  

Вкупни капитални расходи 135.437.000  

713 Даноци на имот 23.750.000  

717 Даноци на специфични 
услуги 

63.975.000  

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

41.035.000  

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

298.976.000  

754 Домашно задолжување 31.000.000  

401 Основни плати 175.874.000  

420 Патни и дневни расходи 3.127.000  

425 Договорни услуги 23.970.000  

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 6.707.000  

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

600.000  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

1.650.000  

480 Купување на опрема и 
машини 

4.280.000  

486 Купување на возила 430.000  

 

4) Општина Виница:  

Во периодот од 16.01 до 15.04.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај до 31.12.2015;  

- Годишен извештај на Општина Виница за 2014 година кој се состои од:  

- Предлог-Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2014 година;  

- Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и 

нивната вредност;  

- Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските дотации и 

самофинансирачки активности на единките корисници за 2014 година. 

Истите се достапни на веб страната. 



Во периодот од 16.01 до 15.04.2015 направена е анкета со член на општинската 

администрација од Општина Виница: 

1. НН (Одделение за имотно-правни односи), 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална организација). 

Според Завршната сметка од 2014 за извршување на буџетот на Општина Виница 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  285.400.000 255.261.344 

Вкупни расходи                   285.400.000 247.084.037 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

277.565.000 250.369.824 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

216.159.500 198.600.825 

Вкупни капитални приходи 7.835.000 4.891.520 

Вкупни капитални расходи 69.240.500 48.483.212 

713 Даноци на имот 9.400.000 9.407.654 

717 Даноци на специфични 
услуги 

40.293.000 20.624.222 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

7.835.000 4.891.520 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

163.784.000 167.622.889 

754 Домашно задолжување 37.701.000 34.001.275 

401 Основни плати 104.538.500 142.176.616 

420 Патни и дневни расходи 542.000 289.476 

425 Договорни услуги 16.494.500 11.462.315 

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 402.000 401.903 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

700.000 660.262 

463 Трансфери до невладини 
организации 

2.960.000 2.164.110 

480 Купување на опрема и 
машини 

1.309.000 521.518 

486 Купување на возила 142.000 141.460 

 

 



5) Општина Чешиново-Облешево:  

Во периодот од 16.01 до 15.04.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 

- Завршна сметка на Буџетот на Општина Чешиново-Облешево за 2014 година. 

Истиот не е достапен на веб страната.  

Во периодот од 16.01 до 15.04. направени се анкети со следните советници од 

Општината Чешиново-Облешево: 

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), 

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

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

Направени се анкети со членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанин), 

2. НН (граѓанин), 

3. НН (граѓанин) . 

 

6) Општина Зрновци:  

Во периодот од 16.01 до 15.04.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.01 до 15.04 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 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). 

 

7) Општина Пехчево:  

Во периодот од 16.01 до 15.04.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на буџетот за периодот од 01.01.2014 д0 

31.12.2014;  

- Завршна сметка на буџетот за 2014 година;  



- Одлука за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина 

Пехчево за 2015 година. 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Во периодот од 16.01 до 15.04. направени се анкети со следните советници од 

Општината Пехчево: 

1. НН (независен), 

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). 

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (Одделение за јавни набавки), 

2. НН (Одделение за ЛЕР), 

3. НН (Одделение за финансии и буџет). 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор:  

1. НН (граѓанин), 

2. НН (граѓанин). 

 

8) Општина Македонска Каменица:  

Во периодот од 16.01 до 15.04. 2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Македонска 

Каменица за период од 01.01.2014 до 31.12.2014;  

- Годишен извештај за 2014 година. 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Во овој период на веб страната се објавени следните документи:  

- Буџет на општината за 2013 година;  

- Буџет на општината за 2014 година;  

- Буџет на општината за 2015 година;  

- Завршна сметка на буџетот на општина Македонска Каменица за 2014 година;  

- Завршна сметка на буџетот на општина Македонска Каменица за 2013 година. 

Според податоците од Завршната сметка за 2014 година за извршување на буџетот на 

Општина Македонска Каменица прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 



Вкупни приходи                  246.630.883 211.293.221 

Вкупни расходи                   246.630.883 206.078.369 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 

133.235.200 119.465.431 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

149.850.834 134.681.547 

Вкупни капитални приходи 113.395.683 91.827.790 

Вкупни капитални расходи 96.780.049 71 .396.822 

713 Даноци на имот 3.900.000 2.568.321 

717 Даноци на специфични 
услуги 

6.074.000 6.103.303 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

113.395.683 91.827.790 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

82.928.156 78.725.295 

754 Домашно задолжување   

401 Основни плати 44.924.287 43.075.524 

420 Патни и дневни расходи 167.000 63.036 

425 Договорни услуги 11.829.941 9.752.135 

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 1.587.339 1.455.286 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

400.000 275.500 

480 Купување на опрема и 
машини 

641.040 550.153 

486 Купување на возила 0 0 

 

9) Општина Делчево:  

Во периодот од 16.01 до 15.04.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот 16.01 до 15.04. направени се анкети со следните членови на граѓанскиот 

сектор:  

1. НН (локална организација) 

2. НН (претставник на културно-уметничко друштво) 

3. НН (новинар) 

4. НН (новинар) 

 



10) Општина Берово:  

Во периодот од 16.01 до 15.04.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Берово за 2014 година;  

- Годишен извештај за користење на средства од резервите на Буџетот на 

Општина Берово за 2014 година;  

- Буџетски календар. 

Истите  се  достапни на веб страната.  

Во овој период објавени се и:   

- Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Берово за период 

(кумулативно) за квартал од 01.01.2014 до 31.12.2014;  

- Квартален извештај за достасани ненамирени обврски;  

- Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општините и јавните претпријатија. 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Во периодот од 16.01 до 15.04 направени се анкети со следните советници од 

Општината Берово: 

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), 

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

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

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

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (Одделение за правни и општи работи), 

2. НН (Сектор за правни, финансиски, јавни, развојни и општи работи). 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор:  

1. НН (граѓанин). 

Според Завршната сметка за 2014 година за извршување на буџетот на Општина 

Берово прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 

Вкупни приходи                  247.157.000 214.018.137 

Вкупни расходи                   247.157.000 200.281.448 



Вкупни тековно оперативни 
приходи 

240.897.000 210.524.951 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

194.326.400 163.188.966 

Вкупни капитални приходи 6.260.000 3.493.186 

Вкупни капитални расходи 52.830.600 37.092.482 

713 Даноци на имот 8.441.995 8.294.400 

717 Даноци на специфични 
услуги 

16.819.000 15.190.200 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

6.250.000 3.493.186 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

198.297.284 174.740.541 

754 Домашно задолжување 2.149.121 2.149.062 

401 Основни плати 80.253.960 76.686.714 

420 Патни и дневни расходи 1.484.132 621.400 

425 Договорни услуги 14.893.160 11.311.981 

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 1.179.095 993.156 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

0 0 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

0 0 

463 Трансфери до невладини 
организации 

550.000 153.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

4.184.226 1.220.661 

486 Купување на возила 0 0 

 

11) Општина Пробиштип:  

Во периодот од 16.01 до 15.04.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Завршна сметка на Буџетот на Општина Пробиштип за 2014 година;  

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

Пробиштип за 2015 година. 

Истите се  достапни на веб страната.  

Во истиот период објавени е и следниов документ:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Пробиштип за 

периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година.  

Овој документ не е достапен на веб страната.  



....... 

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 Македонска каменица ни го достави по 

електронска адреса Кварталниот извештај 4 истиот ден кога ги замоливме по 

телефон. 

2. Општина Зрновци во најкус рок ни го достави Статутот на општината преку мејл, 

без да има потреба да доставуваме барање за ПИЈК. 

3. Општина Кочани ја редизајнираше веб страната. Во посебна секција „граѓани“ 

збогатени се информациите за јавноста. Обемот на достапни документи е 

збогатен (посебен банер за буџет и посебен банер за советот со дневен ред на 

седници и службени гласници). Веб страната откако е редизајнирана редовно 

се ажурира. 

4. Повеќето Единици на локалните самоуправи од Источниот плански регион 

уредно  во законскиот рок ги имаат усвоено завршните сметки за 2014 година. 

5. Советниците од Општина Пехчево , Општина Зрновци и Општина Чешиново-

Облешево беа респонзивни во овој период и одговорија на нашето барање за 

потполнување на прашалниците. 

6. Вработените во Општина Карбинци се кооперативни и ги доставуваат 

податоците кои ги бараме. 

 

Како лоши примери ги издвојуваме: 

1. Општините Зрновци, Македонска Каменица и Карбинци и понатаму не ги 

ажурираат веб страните и недостасуваат информации и документи поврзани со 

реализацијата на буџетите.  

2. Ниту една општина од ИПР не организираше јавна расправа по усвојувањето на 

завршните сметки. 

3. Минимално е пробиен законскиот рок за усвојување на завршните сметки кај 

општините Пробиштип и Чешиново-Облешево. 

  

Оттука ги изведуваме следните препораки до општинските власти и административци: 

1. Општините од регионот да организираат јавни расправи по годишните 

извештаи и завршните сметки. Така граѓаните ќе имаат увид како се трошеле 

јавните средства и ќе можат да придонесат во транспарентоста на  

реализацијата на тековните буџети, и уште повеќе во планирањето на идните 

буџети. 



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.  

Добар пример за подобрување во оваа насока е Општина Кочани која го 

подобри својот однос кон информирањето на јавноста преку новиот лик на веб-

страната која воедно и редовно се ажурира. 

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. Така ќе биде избегнат моментот кога барателите на информации ќе 

бидат пренасочувани од одделение во одделение и ќе биде поедноставен 

патот до потребната информација. 

 

 

 


