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

општините: Валандово и Конче одржани на 28.01. (Валандово) и 26.03. (Конче). 

 

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

Дојран. 

До денот на поднесување на овој извештај, одговор на барањата е добиен од општината 

Конче, а не е добиено од општината Дојран. 

 

 

1) Општина Струмица: 

 

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 Струмица за четвртиот 

квартал од 2014 година,  

- Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2014 година,  

- Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 

2015 година,  

- Заклучок за усвојување на Годишниот извештај на Општина Струмица за 2014 

година 

- Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 

2016 година. 

Истите се достапни на веб страната.  

Забелешка: Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за 

четвртиот квартал од 2014 година е објавен во Службен гласник бр.02 од 02.03.2015, 

Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2014 година, Одлука за измена на 

распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2015 година, Заклучок за 

усвојување на Годишниот извештај на Општина Струмица за 2014 година се објавени во 

Службен гласник бр.03 од 17.03.2015. и Буџетски календар за подготовка и донесувањена 



Буџетот на општина Струмица за 2016 година објавен во Службен гласник бр.05 од 

03.04.2015. 

Во периодот од 16.01. до 15.04. направенa е анкетa со член на општинската 

администрација од Општина Струмица: 

1. НН (вработена во општинската администрација)  

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1.  НН (локално здружение)  

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Струмица 

прикажана е следната состојба: 

Планирани:         Реализирани: 

Вкупни приходи      1.086.309.873  919.939.369 

Вкупни расходи      1.086.309.873  916.675.118   

Вкупни тековно оперативни приходи       991.810.184  844.203.000 

Вкупни тековно оперативни расходи       730.463.859  678.545.593 

Вкупни капитални приходи            94.499.689                75.736.369  

Вкупни капитални расходи          355.846.014              238.129.525  

713 Даноци на имот             48.000.000                 64.937.698    

717 Даноци на специфични услуги         298.619.500               187.420.924  

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања      94.499.689                 75.736.369    

741 Трансфери од други нивоа на власт        498.543.304               507.165.771  

754 Домашно задолжување                0                                0 

401 Основни плати             288.029.417                87.085.850  

420 Патни и дневни расходи              1.440.000                      745.060  

425 Договорни услуги          106.932.697                 94.988.814  

426210 Расходи за репрезентација            нема податок  

427 Привремени вработувања             21.439.300      12.813.453 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори                          0       0 

461 Субвенции за јавни претпријатија           19.819.707          19.819.707   

463 Трансфери до невладини организации           26.500.000                 24.022.008   

480 Купување на опрема и машини            21.405.000       10.663.585 

486 Купување на возила                2.575.760                   1.353.644  

 

 

2)  Општина Гевгелија : 

 

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

буџетскиот процес:  



- Буџет на општина Гевгелија за 2015  

- Завршна сметка на Буџетот на општина Гевгелија за 2014. 

Истите се достапни на веб страната.  

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

сектор од Општината Гевгелија: 

1. НН (локална НВО)  

2. НН (локална НВО) 

3. НН (локална НВО) 

4. НН (локална НВО) 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Гевгелија 

прикажана е следната состојба: 

Планирани:      Реализирани: 

Вкупни приходи                                   523.574.261       364.235.656 

Вкупни расходи      523.574.261       358.389.997 

Вкупни тековно оперативни приходи   419.443.295    310.394.103 

Вкупни тековно оперативни расходи   318.429.245    264.425.018 

Вкупни капитални приходи      104.130.966          53.841.553 

Вкупни капитални расходи      205.145.016          93.964.979 

713 Даноци на имот          42.000.000         31.464.339 

717 Даноци на специфични услуги     121.629.000          47.949.593 

733 Продажба на земјиште и нематеријални влож. 104.130.966          53.841.553 

741 Трансфери од други нивоа на власт    209.723.117        202.585.719 

754 Домашно задолжување      нема податок 

401 Основни плати        118.893.317        112.597.147 

420 Патни и дневни расходи         3.983.732             1.951.836 

425 Договорни услуги        27.911.309           20.051.760 

426210 Расходи за репрезентација     нема податок 

427 Привремени вработувања     нема податок 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори    нема податок 

461 Субвенции за јавни претпријатија    нема податок 

463 Трансфери до невладини организации       8.000.000                7.030.900 

480 Купување на опрема и машини        4.810.800                2.412.331 

486 Купување на возила       0   0 

 

 

 

 



3)  Општина Радовиш: 

 

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

буџетскиот процес:  

- Буџет на општина Радовиш за 2015   

- Одлука за определување на финансиски средства за санирање на последиците од 

поплавите вo општина Радовиш од постојаната буџетска резерва од  Буџет на 

општина Радовиш за 2015. 

Истите се достапни на веб страната.  

Забелешка: Буџетот на општина Радовиш за 2015 објавен во Службен гласник 16/2014 од 

26.12.2014 објавен на веб страната на општината во фебруари 2015 год. Одлуката за 

определување на финансиски средства за санирање на последиците од поплавите вo 

општина Радовиш од постојаната буџетска резерва од  Буџет на општина Радовиш за 2015 

објавена во Службен гласник бр.1/2015 од 24.01.2015. 

 

 

4)  Општина Конче: 

 

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

буџетскиот процес:  

- Буџет на општина Конче за 2015 година   

- Завршна сметка на Буџетот на општина Конче за 2014 година. 

Истите не се достапни на веб страната.  

Забелешка: Буџет на општина Конче за 2015 година и Завршна сметка на Буџетот на 

општина Конче за 2014 година се добиени од службеник во општината. 

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

Конче: 

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

2. НН (Независна листа) 

3. НН (Независна листа) 

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

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

Направена е анкета со претставник на општинската администрација: 

1.   НН (службеничка во администрацијата)  

 



Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Конче 

прикажана е следната состојба: 

Планирани:      Реализирани: 

Вкупни приходи        91.705.000             54.496.848    

Вкупни расходи      91.705.000             54.044.872 

Вкупни тековно оперативни приходи   78.805.000        54.289.647 

Вкупни тековно оперативни расходи   56.701.000        41.153.153 

Вкупни капитални приходи      12.900.000                   207.201 

Вкупни капитални расходи      35.004.000        12.891.719 

713 Даноци на имот         2.700.000                1.037.338    

717 Даноци на специфични услуги       5.750.000                2.723.487 

733 Продажба на земјиште и нематеријални влож.   12.900.000                    207.201 

741 Трансфери од други нивоа на власт     55.349.000              43.923.802 

754 Домашно задолжување      нема податок 

401 Основни плати         17.860.000            15.860.687  

420 Патни и дневни расходи             487.000                   36.000      

425 Договорни услуги           6.437.000               2.885.525 

426210 Расходи за репрезентација     нема податок 

427 Привремени вработувања                   1.200.000                   798.461     

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори     нема податок 

461 Субвенции за јавни претпријатија     нема податок 

463 Трансфери до невладини организации            435.000                    92.100      

480 Купување на опрема и машини             520.000                  168.409 

486 Купување на возила               250.000      73.004 

         

 

5)  Општина Дојран: 

 

Во периодот од 16.01. до 15.04.2015 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес. 

Забелешка: Поднесено е барање за пристап до информации од јавен карактер за 

добивање на Предлог буџетот на општина Дојран за 2015 и Буџетот на општина Дојран за 

2015 на 03.04.2015, на барањето се уште немаме добиено одговор. 

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

Општина Дојран: 

1. НН (локална културна установа) 

 



6)  Општина Босилово: 

 

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

буџетскиот процес:  

- Буџет на општина Босилово за 2015 

- Завршна сметка на Буџетот на општина Босилово. 

Истите не се достапни на веб страната.  

Забелешка: Предлог буџетот го добивме со барање за пристап до информации од јавен 

карактер, а Буџетот на општината преку општински службеник. Завршната сметка на 

Буџетот на општина Босилово ги добивме од советник. 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина_Босилово 

прикажана е следната состојба: 

Планирани:                 Реализирани: 

Вкупни приходи      143.368.936  114.135.992 

Вкупни расходи      143.368.936  113.370.609 

Вкупни тековно оперативни приходи   131.312.268  111.140.210 

Вкупни тековно оперативни расходи                107.303.007    91.514.020 

Вкупни капитални приходи       12.056.668     2.995.782 

Вкупни капитални расходи       36.065.929   21.856.589  

713 Даноци на имот          5.650.000     5.120.418  

717 Даноци на специфични услуги      11.190.000     9.817.868  

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања12.056.668     2.995.782  

741 Трансфери од други нивоа на власт    88.963.301   76.465.716  

754 Домашно задолжување            0       0 

401 Основни плати         45.578.901    45.214.744 

420 Патни и дневни расходи           406.994         197.710 

425 Договорни услуги        5.548.076      2.930.944 

426210 Расходи за репрезентација     нема податок 

427 Привремени вработувања     нема податок 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори          500.000         164.402  

461 Субвенции за јавни претпријатија          320.000                   0 

463 Трансфери до невладини организации       1.110.000          536.500  

480 Купување на опрема и машини            480.000             119.876 

486 Купување на возила            0         0 

 



7)  Општина Богданци: 

 

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

- Завршна сметка на буџетот на ЕЛС Богданци за 2014 година. 

Истиот е достапен на веб страната на општината.  

Забелешка: Покрај завршната сметка на буџетот на ЕЛС Богданци за 2014 година, на веб 

страната на општината се објавени и Одлука за пренамена на средства за 2015 и Прв јавен 

повик за НВО финансиран од буџетот на општина Богданци за 2015 година. 

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

Богданци: 

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

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Одделение за ЛЕР) 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локално здружение)  

2. НН (локално здружение) 

3. НН (локално здружение)  

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци 

прикажана е следната состојба: 

Планирани:       Реализирани: 

Вкупни приходи       181.543.419 129.814.797 

Вкупни расходи       181.543.419 118.303.151 

Вкупни тековно оперативни приходи    172.337.190 127.362.121 

Вкупни тековно оперативни расходи    130.205.984   99.251.125 

Вкупни капитални приходи          9.206.229     2.452.676  

Вкупни капитални расходи          51.337.435   19.052.026 

713 Даноци на имот             8.500.000   10.102.664 

717 Даноци на специфични услуги        35.110.600   24.091.187  

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања     9.206.229     2.452.676 

741 Трансфери од други нивоа на власт      99.053.716   85.457.964 

754 Домашно задолжување       нема податок 

http://www.bogdanci.gov.mk/files/Odluka_za_prenamena_2015.pdf


401 Основни плати         39.169.900  36.663.192 

420 Патни и дневни расходи            482.256       206.700 

425 Договорни услуги      16.030.011   9.591.018 

426210 Расходи за репрезентација                  нема податок 

427 Привремени вработувања          708.483      211.516 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори                 нема податок 

461 Субвенции за јавни претпријатија     нема податок 

463 Трансфери до невладини организации         901.830       707.000 

480 Купување на опрема и машини      5.201.056    2.478.628  

486 Купување на возила           0    0 

 

 

8) Општина Валандово: 

 

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

- Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Валандово за 

извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2014 година до 31.12.2014 

година. 

Истиот не е достапен на веб страната на општината.  

Забелешка: Буџетот на општина Валандово за 2015г и Кварталниот извештај за 

извршување на буџетот за општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за 

квартал од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година ги добивме од советник во општина 

Валандово. 

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

Валандово: 

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

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО) 

2. НН (новинар) 

 



9) Општина Василево: 

 

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

буџетскиот процес:  

- Заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2014 

година на општина Василево за периодот од 01.01 до 31.12.2014 година 

- Завршна сметка на Буџетот на општина Василево. 

Истите се достапни на веб страната.  

Забелешка: Во Службениот гласник бр.2 од 02.02.2015 постои само заклучок за 

усвојување, а Извештајот не е достапен. Завршна сметка на Буџетот на општина Василево 

е објавена во Службен гласник бр.05 од 16.03.2015, но без табеларен приказ. 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Василево 

прикажана е следната состојба: 

Планирани:      Реализирани: 

Вкупни приходи      198.412.602 134.502.692 

Вкупни расходи      198.412.602 111.601.242 

Вкупни тековно оперативни приходи   165.366.519 132.626.260 

Вкупни капитални приходи        33.046.083     1.876.432  

 

 

10) Општина Ново Село: 

 

Во периодот од 16.01. до 15.04.2015 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес. 

      …. 

 

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

Југо-источниот регион, можеме да ги истакнеме следните најдобри практики во однос на 

транспарентноста на буџетските процеси: 

1. Општина Конче нема функционална веб страна во овој период, меѓутоа, генералната и 

буџетската транспарентност ја компензираат преку други механизми, како што се 

пресретливоста на општинската администрација, ажурноста во одговарањето на 



поднесени барања за пристап до информации и на поставени прашања при директни 

контакти и телефонски јавувања. 

2. Општина Богданци е транспарентна на повеќе начини, со исклучително добра веб 

страна која редовно се ажурира, а потребните документи лесно се достапни и преку 

општинските службеници, со кои едноставно лесно се комуницира.    

3. Општина Струмица континуирано го одржува нивото на добра генерална и буџетска 

транспарентност, преку брзо објавување на сите документи на веб страната, отворена 

општинска администрација и користење на сите механизми на информирање: фејсбук 

страна на општината, веб портали. 

Како лоши примери ги издвојуваме: 

1.  Општина Дојран  е пример за нетранспарентна општина. На веб страната не се 

објавуваат основните информации, буџетски документи и службени гласници, немаат 

објавено видливо службена е-маил адреса, што е пречка за процесуирање на барања за 

пристап до информации од јавен карактер. На буџетската нетранспарентност се 

надоврзува и фактот што општинската администрација не е расположена за соработка без 

одобрување од претпоставените.  

2.  Нефункционалноста на веб страната и наведените контакти е карактеристична и за 

општина Валандово. 

Од тука ги изведуваме следните препораки до општинските власти и административци: 

1. И понатаму остануваат актуелни претходните препораки за надополнување на веб 

страните со минимум податоци и информации за контакт со службениците и советниците 

и за буџетските процеси и документи, како и нивно тековно ажурирање. 

2. Информирањето на граѓаните за одржување на седници на советот и дневниот ред, 

информации за буџетските процеси и други битни процеси за кои е од значење 

вклучувањето на јавноста може да се реализира и на други, алтернативни и иновативни 

начини, како што е користењето на популарните социјални мрежи. 

 


