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КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МОНИТОРИРАЊЕ НА БУЏЕТСКАТА 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

 

Автори: Соња Хаџи Николов и Сузана Гроздановска 

Организација: Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска 

Скопје 

Регион: Скопски регион (Карпош, Центар, Аеродром, Кисела Вода, Ѓорче Петров, 

Петровец, Илинден и Чучер Сандево) 

Датум: 15.04.2015 

 

Во периодот од 16.01 до 15.04.2015 мониторите присуствуваа на седници на советите 

на општините: Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Илинден, Аеродром, Петровец и 

Чучер Сандево одржани на: 30.01.2015 (Ѓорче Петров), 10.02.2015 (Карпош), 13.02.2015 

(Чучер Сандево), 19.02.2015 (Кисела Вода - одбиени), 12.03.2015 (Илинден), 12.03.2015 

(Аеродром), 24.03.2015 (Петровец) и 25.03.2015 (Чучер Сандево -одбиени). 

Во истиот период поднесоа барања за ПИЈК на 05.02.2015 до следниве општини: 

Карпош, Центар, Аеродром, Кисела Вода, Ѓорче Петров, Петровец, Илинден и Чучер 

Сандево; беше поднесено и второ барање за ПИЈК на 13.03.2015 до следниве општини: 

Карпош, Илинден, Кислеа Вода, Петровец, Центар, Чучер Сандево и Ѓорче Петров. 

До денот на поднесување на овој извештај одговори на барањето од 05.02.2015 се 

добиени од општините: Аеродром , Карпош, Ѓорче Петров, Чучер Сандево, Петровец, и 

Кисела Вода, а не се добиени од општината: Илинден 

Во однос на, одговорите на барањата од 13.03.2015 до денот на поднесување на овој 

извештај се добиени одговори од општините: Карпош, Кисела Вода, Петровец, Центар, 

Чучер Сандево и Ѓорче Петров, а не се добиени од општината: Илинден. 

 

1) Општина Карпош:  

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

буџетскиот процес:  

- Буџет за 2015 на Општина Карпош (Сл. гласник бр.18 од 25.12.2014) претходно 

немавме пристап бидејки бараше лозинка, но сега веќе е отворен. Исто така е 

достапен на веб страната во посебна категорија Буџет 2015  

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

Општина Карпош за 2014 со Решение за објава (Сл. гласник бр.18 од 25.12.2014)   
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- Одлука за извршување на буџет  на Општина Карпош за 2015 година, со решение за 

објава (Сл. гласник бр.18 од 25.12.2014)   

- Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2015 година, со решение за 

објава (Сл. гласник бр.18 од 25.12.2014)   

- Одлука за изменување и дополнување на одлуката за долгорочно задолжување на 

Општина Карпош со заем кај финансиската институција бр.7-7665/10 од 12.11.2014 

и согласност за инструменти за обезбедување на Општина Карпош со решение за 

објава (сл. Гласник бр.19 од 24.12.2014)  

- Хронолошки регистар на прописите и другите акти објавени во службен гласник на 

Општина Карпош за 2014  (сл. Гласник бр.20 од 31.12.2014)  

- Буџетскиот календар за 2015 година со решение за Објава (сл.гласник бр.1 од 

15.01.2015)  

- Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош за 2015 со 

решение за објава (Сл. Гласник бр.2 од 11.02.2015)  

- Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 

општина Карпош, за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2014 

година или од 01.10.2014 до  31.12.2014 година, со  Решение за објава (без 

документ) (Сл.Гласник бр. 3 од 23.02.2015)  

- Одлука за долгорочно задолжување на Општина Карпош со заем кај финасиска 

институтција исогласност за користење на средствата од заемот  (Сл. Гласник бр.4 

од 13.03.2015)  

- Годишен извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2014 (Сл. 

Гласник бр.4 од 13.03.2015) исто така доставен е и како одговор на наше барање за 

пристап до информации од јавен карактер  

- Годишна сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2014 година (Сл. Гласник бр.4 од 

13.03.2015) исто така доставен е и како одговор на наше барање за пристап до 

информации од јавен карактер, но без посебниот дел 

- Одлука за проширување и измена на распоред на средствата на Буџетот на 

Општина Карпош за 2015 (Сл. Гласник бр.6 од 01.04.2015)  

- Четвртиот квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Карпош за 

2014 (добиен како одговор на барање за ПИЈК) 

Во периодот од 16.01 до 15.04. направена е анкета со советник од Општината Карпош: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Соработник-општинска администрација) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална активистка) 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Карпош 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
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Вкупни приходи                  1.949.177.000 747.895.685 

Вкупни расходи                   1.949.177.000 712.477.258 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

1.582.177.000 703.752.347 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

913.750.000 610.511.341 

Вкупни капитални приходи 367.000.000 44.143.338 

Вкупни капитални расходи 1.035.427.000 101.965.917 

713 Даноци на имот 180.650.000 123.483.280 

717 Даноци на специфични 
услуги 

948.620.000 181.929.292 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

357.000.000 44.143.338 

741 Трансфери од други 
нивоа на власт 

354.457.000 343.498.684 

754 Домашно задолжување / / 

401 Основни плати 238.260.000 225.489.988 

420 Патни и дневни расходи 6.719.000 1.892.804 

425 Договорни услуги 46.833.000 18.835.459 

426210Расходи за 
репрезентација  

/ / 

427 Привремени вработувања 80.000.000 61.199.429 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

0 0 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

/ / 

463 Трансфери до невладини 
организации 

14.300.000 9.071.465 

480 Купување на опрема и 
машини 

34.852.000 4.680.668 

486 Купување на возила 5.200.000 2.024.880 

 

2) Општина Центар:  

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

буџетскиот процес:  

- Буџетот за 2015 на Општина Центар е  достапен во посебна категорија на веб 

страната, а исто така е објавен и во сл. Гласник бр.18 од 29.12.2014  

- О Д Л У К А за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2015 година 

(сл. Гласник бр.18 од 29.12.2014)  

- Годишен извештај на Општина Центар за 2014 (добиен како одговор на барање 

за ПИЈК) 
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- Завршна сметка на Општина Центар за 2014 (објавена е на веб страната на 

Општина Центар во категорија Буџет на општината, поткатегорија Извршување 

на буџетот на општината)  

Забелешка: Во меѓувреме Завршната сметка за 2014 беше отстранета од веб 

страната на Општина Центар и повеќе не е достапна)  

- Четвртиот квартален извештај на Општина Центар за извршување на буџетот за 

2014 (добиен на барање за ПИЈК) 

Забелешка: На нашето барање за Предлог Буџетот на Општина Центар за 2015, ни 

беше укажано дека е усвоен без амандмани и истиот е моменталниот Буџет на 

Општина Центар за 2015). Општина Центар од почетокот на февруари има нова веб 

страна која е далеку попрегледна, со поголем обем на информации и започна со 

информирање на јавноста за буџетски алокации за одделни програми и проекти со 

објавуавање на банери на веб портали. 

Во периодот од 16.01 до 15.04. направенa е анкета со советник од Општината Центар: 

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

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (Сектор за финансии) 

2. НН (Сектор за финансии) 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Центар 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  1.185.255.000 769.882.364 

Вкупни расходи                   1.185.255.000 768.155.203 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

827.713.000 719.396.685 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

593.861.000 527.041.967 

Вкупни капитални приходи 357.542.000 50.485.679 

Вкупни капитални расходи 591.394.000 241.113.236 

713 Даноци на имот 142,300,000 159,547,613 

717 Даноци на специфични 
услуги 

166,160,000 132,926,071 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

55,220,000 50,316,360 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

302,322,000 0 

754 Домашно задолжување / / 

401 Основни плати 190,940,000 185,526,074 

420 Патни и дневни расходи 1,289,000 473,321 

425 Договорни услуги 65,261,000 48,874,175 
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426210Расходи за 
репрезентација  

/ / 

427 Привремени вработувања 11,000,000 9,697,764 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

7,700,000 7,620,399 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

0 0 

463 Трансфери до невладини 
организации 

22,515,000 22,509,895 

480 Купување на опрема и 
машини 

13,126,000 6,052,602 

486 Купување на возила 3,000,000 0 

 

3) Општина Аеродром:  

 

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

буџетскиот процес:  

- План за дополна на Планот за јавни набавка на Општина Аеродром за 2015 

година (сл. Гласник бр.1 од 22.01.2015)  

- Одлука за одобрување на дополнителни финансиски средства на детските 

градинки на територијата на Општина Аеродром (сл. Гласник бр.1 од 

22.01.2015)  

- Одлука за доделување финансиска помош-донација за санирање на 

последиците во поплавените подрачја во Република Македонија (сл. Гласник 

бр.2 од 10.02.2015)  

- Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА за 2015 година 

(сл. Гласник бр.2 од 10.02.2015)  

- Одлука за проширување на средствата во Буџетот на ОА за 2015 година 

(Сл.Гласник бр 3 од 24.02.2015)  

- Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања на 

отпремнина за пензионирање во општински буџетски корисник и исплата на 

парична помош поради смрт на член на потесно семејство (Сл.Гласник бр 3 од 

24.02.2015)  

- Одлука за давање согласност на Договор за закуп на деловен простор 

(Сл.Гласник бр 3 од 24.02.2015)  

- План за измена и дополна на план за јавни набавки во Општина Аеродром за 

2015година (Сл.Гласник бр 3 од 24.02.2015) 

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

Аеродром за 2015 година (Сл.Гласник бр 3 од 24.02.2015)  
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- Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Аеродром за четвртиот квартал од 2014 година (без документ) 

(Сл.Гласник бр 3 од 24.02.2015)  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 

четвртиот квартал од 2014 година (добиен како одговор на наше барање за 

пристап до информации од јавен карактер) 

- Годишен извештај на Општина Аеродром за 2014 (даден како материјал на 

седница на Совет, но не е објавен на веб страната на општината) 

- Завршна сметка на Општина Аеродром за 2014 (даден како материјал на 

седница на Совет, но не е објавена на веб страната на општината) 

Забелешка: Општина Аеродром во овој период престана со редовна објава на 

службените гласници. 

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

Општината Аеродром: 

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 (Сектор за финансии) 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

       1. НН (локален активист) 

      2. НН (локална активистка) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Аеродром 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  1.345.877.045 804.469.344 

Вкупни расходи                   1.345.877.045 802.810.020 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

1.214.947.045 779.553.148 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

831.775.792 589.368.356 

Вкупни капитални приходи 130.930.000 24.916.196 

Вкупни капитални расходи 514.101.253 213.441.664 

713 Даноци на имот 82,470,000 82,747,030 

717 Даноци на специфични 
услуги 

646,853,000 238,697,322 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

123,600,000 21,136,437 

741 Трансфери од други 328,788,645 357,482,475 
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нивоа на власт 

754 Домашно задолжување / / 

401 Основни плати 222,313,715 207,050,097 

420 Патни и дневни расходи 5,824,000 502,350 

425 Договорни услуги 83,197,943 37,752,865 

426210Расходи за 
репрезентација  

/ / 

427 Привремени вработувања 200,000 0 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

/ / 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

/ / 

463 Трансфери до невладини 
организации 

17,100,000 14,230,000 

480 Купување на опрема и 
машини  

15,125,000 4,181,283 

486 Купување на возила  
 

9,000,000 7,807,470 

 

4) Општина Кисела Вода:  

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

буџетскиот процес:  

- План за извршување на внатрешна ревизија за 2015 година  

- Одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства со 

новороденчиња на подрачје на Општина Кисела Вода (Сл. Гласник бр.1 од 

02.02.2015)  

- Квартални извештаи К1,К2 и К3 за четвртиот квартал од 2014 година (Сл. 

Гласник бр.2 од 19.02.2015, без објава на документот, истиот е добиен како 

одговор на барање за ПИЈК)  

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

Вода за 2015 (Сл. Гласник бр.2 од 19.02.2015)  

- Годишен извештај на Општина Кисела Вода за 2014 (добиен како одговор на 

барање за ПИЈК) 

Забелешка: Општина Кисела Вода немаше пракса на редовно објавување на 

службените гласниици на својата веб страна, во извештајниот период  се објавени 

десет службени гласници од 2014. 

Во периодот од 16.01 до 15.04 направенa е анкетa со член на граѓанскиот сектор од 

Општината Кисела Вода: 

1. НН (граѓанин) 

 



 8 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кисела Вода 

прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  826,741,000 520.107.998 

Вкупни расходи                   826.741.000 543.381.779 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

712.241.000 520.107.998 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

565.472.000 456.026.707 

Вкупни капитални приходи 114.500.000 37.176.233 

Вкупни капитални расходи 261.269.000 87.355.072 

713 Даноци на имот 141.360.000 76.561.611 

717 Даноци на специфични 
услуги 

166.058.000 88.077.471 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

114.500.000 37.176.233 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

294.217.000 295.914.301 

754 Домашно задолжување 2.254.000 0 

401 Основни плати 202.286.400 191.394.867 

420 Патни и дневни расходи 1.411.000 206.309 

425 Договорни услуги 54.976.500 26.205.689 

426210Расходи за 
репрезентација  

/ / 

427 Привремени вработувања 16.100.000 14.923.534 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

500.000 331.495 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

/ / 

463 Трансфери до невладини 
организации 

2.200.000 352.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

14.062.000 3.843.842 

486 Купување на возила / / 

 

5) Општина Ѓорче Петров:  

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

буџетскиот процес:  

- Годишен извештај на Општина Ѓорче Петров за извршување на буџетот за 2014 

(добиен како одговор на барање за ПИЈК) 
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- Завршна сметка на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2014 (добиена како 

одговор на барање за ПИЈК) 

Забелешка:  Третиот и четвртион квартален извештај за извршување на Буџетот за 2014 

на Општина Ѓорче Петров и буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2015 во овој период 

се добиени како одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер. 

Во периодот од 16.01 до 15.04 направена е анкета со советник од Општината Ѓорче 

Петров: 

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

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локален активист) 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Ѓорче 

Петров прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  429.366.580 328.534.933 

Вкупни расходи                   429.366.579 326.202.746 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

377.944.580 300.571.876 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

323.387.108 278.908.544 

Вкупни капитални приходи 51.422.000 27.963.057 

Вкупни капитални расходи 105.979.472 47.294.202 

713 Даноци на имот 47,005,500 42,968,064 

717 Даноци на специфични 
услуги 

100,059,500 39,491,701 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

32,435,000 27,134,157 

741 Трансфери од други 
нивоа на власт 

178,483,104 170,554,868 

754 Домашно задолжување / / 

401 Основни плати 116,418,552 115,758,688 

420 Патни и дневни расходи 806,000 509,612 

425 Договорни услуги 31,581,386 18,905,649 

426210Расходи за 
репрезентација  

/ / 

427 Привремени вработувања 4,380,000 4,148,114 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

260,000 259,689 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

/ / 

463 Трансфери до невладини 
организации 

1,410,000 1,167,560 

480 Купување на опрема и 4,320,015 3,588,126 



 10 

машини 

486 Купување на возила 0 0 

 

6) Општина Петровец:  

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

буџетскиот процес:  

- Годишен извештај на Општина Петровец за 2014 (добиен како одговор на 

барање за ПИЈК) 

- Завршна сметка на Општина Петровец за 2014 (добиена како одговор зна 

барање за ПИЈК) 

Забелешка: Четвртиот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина 

Петровец за 2014, Предлог буџетот за 2015 и Буџетот за 2015 на Општина Петровец се 

добиени како одговор на барање за ПИЈК. 

Во периодот од 16.01 до 15.04 направена е анкета со советник од Општината 

Петровец:  

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

Направени се анкети со следните  претставници на администрацијата на Општината 

Петровец: 

1. НН (Сектор за финансии) 

2. НН (Самостоен референт) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Петровец 

прикажана е следната состојба:  

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  278.415.000 213.867.084 

Вкупни расходи                   278.415.000 199.408.863 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

201.990.000 173.675.247 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

97.613.000 83.268.296 

Вкупни капитални приходи 76.425.000 40.191.837 

Вкупни капитални расходи 180.802.000 116.140.567 

713 Даноци на имот 9,435,000 10,640,129 

717 Даноци на специфични 
услуги 

9,930,000 12,923,725 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

76,425,000 40,191,837 

741 Трансфери од други 92,335,000 88,457,969 
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нивоа на власт 

754 Домашно задолжување 80.000.000 61,811,444 

401 Основни плати 39,914,000 36,841,274 

420 Патни и дневни расходи 1,250,000 58,016 

425 Договорни услуги 12,901,500 10,566,967 

426210Расходи за 
репрезентација  

1.835.000 814.410 

427 Привремени вработувања 284,000 14,332 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

1,800,000 105,484 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

/ / 

463 Трансфери до невладини 
организации 

1,000,000 598,000 

480 Купување на опрема и 
машини 

2,200,000 947,280 

486 Купување на возила 600,000 184,500 

 

7) Општина Илинден:  

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

буџетскиот процес:  

- План за јавни набавки за 2015  

- Годишен извештај на Општина Илинден за 2014 година, објавен на веб страната 

во посебна категорија Годишни извештај  

- Отчет на градоначалникот Жика Стојановски за реализираните проекти во 

Општина Илинден во 2014 година (објавен е на веб страната на општината) 

- Податоци за финансискиот капацитет на Oпштинa Илинден (објавен на веб 

страната на општината) 

- Годишен план за јавни набавки во 2015 година на Општина Илинден (објавен на 

веб страната на општината) 

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

Општината Илинден: 

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

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

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација 

1. НН (Одделение за финансиски прашања) 

2. НН (Одделение за финансиски прашања) 

Направени се анкети со следните членови на граѓански организации: 

1. НН (локален активист) 
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8) Општина Чучер Сандево  

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

 Четвртиот квартален извештај за извршување на Буџетот за 2014 на Општина 

Чучер Сандево (добиен како одговор на Барање за пристап до информации од 

јавен карактер) 

Забелешка: Предлог буџетот и Буџетот на Општина Чучер Сандево за 2015 се добиени 

како одговор на барање за ПИЈК. Во одговорот на барањето за ПИЈК е наведено дека 

Годишниот извештај за 2014 и Завршната сметка за 2014 се уште не се усвоени од 

страна на Советот); Општината Чучер Сандево нема веб страна. 

Во четвртиот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Чучер Сандево 

-прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  190.564.000 94.418.570 

Вкупни расходи                   190.564.000 94.821.502 

Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

140.260.000 86.960.277 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

86.450.000 68.319.363 

Вкупни капитални приходи 50.304.000 7.458.293 

Вкупни капитални расходи 104.114.000 26.502.139 

713 Даноци на имот 35.510.000 12.277.132 

717 Даноци на специфични 
услуги 

30.310.000 11.346.799 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

50.304.000 7.458.293 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

69.951.000 61.643.051 

754 Домашно задолжување / / 

401 Основни плати 38.894.500 34.001.173 

420 Патни и дневни расходи 30.000 0 

425 Договорни услуги 5.116.000 2.963.156 

426210Расходи за 
репрезентација  

/ / 

427 Привремени вработувања 150.000 0 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

/ / 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

/ / 

463 Трансфери до невладини 150.000 / 
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организации 

480 Купување на опрема и 
машини 

150.000 22.199 

486 Купување на возила 700.000 0 

 

Во периодот од 16.10.2014 до 15.01.2015 направени се анкети со следните 

претставници од медиумите од скопски регион:  

1. НН (новинарка) 

2. НН (новинарка) 

3. НН (новинарка) 

 

                             *** 

Врз основа на тримесечниот мониторинг на дел од единиците на локалната 

самоуправа во Скопски регион (Карпош, Центар, Аеродром, Кисела Вода, Ѓорче 

Петров, Петровец, Илинден, Чучер Сандево), можеме да ги истакнеме следните 

најдобри практики во однос на транспарентноста на буџетските процеси:  

1. Објава на предлог и усвоен буџет на веб страната на општината  

2. Објава на најава на следна седница на Совет со предлог дневен ред на веб страната 

на оптината 

3. Воспоставување на Центарот на заедниците во општината како дел од проектот 

"Општина по мерка на граѓаните". 

4. Спроведување на форумски процес со граѓаните за планирање на буџетот (Форуми 

во заедниците) 

Од тука ги изведуваме следните препораки до општинските власти и 

административци: 

1. Општините кои немаат веб страни 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. Да се воспостави пракса на навремено објавување на предлогот и донесен буџет на 

веб страните на општините, и тоа во целост, со образложение кое ги содржи 

законски пропишаните информации 

3. Да се објавуваат буџетските програми, вклучувај ќи ги и развојните, кои треба да 

содржат детални информации за приходите и расходите по различни 

класификации 

4. Предложениот и усвоениот буџет да содржат податоци за расходите/приходите по 

разни класификации за претходната и следните години 

5. Предложениот и узвоениот буџет да содржат информации за состојбата на долгот 

6. Да се воспостави пракса на редовно и навремено објавување на кварталните 

извештаи за извршување на буџетите на веб страните на онштините 
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7. Навремено и редовно објавување на седници со дневен ред и известај од седници 

на веб страните 

8. Навремено и редовно да се објавуваат службени гласници на веб страните на 

општините 

9. Да воспостават пракса на инофрмирање (навремено) на граѓаните и да 

организираат средби за прибирање предлози од граѓаните за нивно интегрирање 

во предлог буџетите 

10. Да обезбедат доволен временски период за разгледување на предлог буџетот  до 

неговото усвојување 

11. 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 

12. 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 

оневозможи поголема јавност во донесувањето на одлуките во општините. 

13. Основните информации и документи на општинските веб страни да бидат лесно 

пристапни и видливи 

14. Општините кои на веб страните немаат објавено контакти од советници и комисии 

на Советот да пристапат кон објавување на  истите 


