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Коалиција за буџетски мониторинг 
ИПА 2104/338-852 

 
 

Презентација на наоди за Вардарски Плански регион:  
Општини Велес, Чашка, Градско, Лозово, Росоман, Кавадарци, 

Неготино, Демир Капија и Свети Николе 
 



 

 Кое сме ние? 
 
Што правевме ? 

 
 



 Како нашиот тим ја виде транспарентноста на деветте општини во 
процесот на буџетирање? 
 

 Во овој процес ја ценевме транспарентноста на општините на три нивоа и 
тоа: 
 

1. Колку од информациите поврзани со буџетските процеси ги има на веб 
страните на општините 
 

2.Колку од документите кои ни требаа, а не беа достапни на веб страните, 
можевме да ги добиеме од општинските службеници 

 
3. Барање за слободен простап до информации  



 
 
 

 Анкети со претставници на локалните администрации, советници од 
различни политички партии и претставници на граѓанскиот сектор, 
бизнис секторот и граѓани 
 

 Транспарентноста на општината понекогаш многу зависи и од 
човечкиот фактор, односно од коректноста на службениците 



 
 Сите општини да изработат граѓански буџет 
 Општините на веб страните да го објават предлог буџетот, за истиот 

да биде подостапен до јавноста со цел таа да може да интервенира 
уште во фазата пред финално гласање за буџетот од страна на 
советниците, а општините кои не ги објавиле буџетите за тековната 
2015 година да ги објават. 

 Општините да организираат јавни расправи преку кои ќе можат да го 
слушнат мислењето на граѓаните за тоа како да се трошат нивните 
пари.  

 Општините да ангажираат администатори кои тековно ќе ги 
поставуваат службените гласници и записниците од одржаните 
седници на Совет. 



 Интегрално да ги објавуваат кварталните извештаи 
 

 На своите веб страни тековно да поставувааат дневни редови на седници, 
а по завршувањето на седниците да ги објават донесените одлуки 

  
 Да ги објават статутите со цел граѓаните да ги знаат нивните права 

 
 Да ги направат јавно достапни податоците за советниците и за 

вработените во финансиските одделенија 
 
 
 

Препораки за унапредување на процесот 



 
 Општина Велес на својата веб страна објавува видео/аудио материјали од 

одржаните седници на Совет 
 

 Општина Лозово има наративно објаснување на буџетот 
 

 Општините Велес и Чашка во службените гласници кои ги објавуваат на 
своите веб страни интегрално ги објавуваат кварталните извештаи 
 

 Општина Велес континуирано објавува дневни редови на седниците на 
Советот на својата веб страна (општина Градско го направи тоа само 
еднаш, а општина Свети Николе ги објавуваше се додека имаше 
администратор) 



Благодарам за вниманието 
 

 Славица Ќучукова Николова    Фондација „Фокус“ Велес 
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