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Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 мониторите присуствуваа на седници на советите  на  
општините Дојран и Радовиш, одржани на 30.04.2015 во Дојран и на 12.05.2015 во Радовиш. 
Во истиот период поднесоа барања за пристап до информации во општините: Валандово, 
Василево, Ново Село, Радовиш, Гевгелија и Конче.  
До денот на поднесување на овој извештај, одговор на барањата е добиен од општината Радовиш, 
Василево, Конче и Гевгелија, а не е добиено од општините Валандово и Ново Село. 
 
 

1) Општина Струмица: 
 

Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 
процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот  квартал од 
2015 година,  

- Одлука за распределбана финансиски средства од програмата G1 од Буџетот на општина 
Струмица за 2015,  

- Одлука за распределбана финансиски средства од програмата V2 од Буџетот на општина 
Струмица за 2015,  

- Oдлука за распределба на средства од буџетот на општина Струмица за 2015 година 
наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации,  

Забелешка:_Документите се достапни на веб страната.  
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 направена е анкета со советник од Општината Струмица: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 
1. НН (одделение за јавни набавки). 
Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 
1.  НН (новинар), 
2.  НН (локална НВО). 
 
Во последниот Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица (01.01.-31.03. 
2015 година) прикажана е следната состојба: 

                             Планирани:              Реализирани: 



Вкупни приходи          1.081.322.000  269.417.699 
Вкупни расходи          1.081.322.000  246.293.191   
Вкупни тековно оперативни приходи           930.122.000  180.534.050 
Вкупни тековно оперативни расходи           718.962.683              150.866.893  
Вкупни капитални приходи             151.200.000              362.339.317  
Вкупни капитални расходи               72.316.351              266.913.019  
713 Даноци на имот                50.000.000                  14.667.071    
717 Даноци на специфични услуги            245.150.000                  22.585.904  
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања          нема податок    
741 Трансфери од други нивоа на власт           515.584.683                129.003.315  
754 Домашно задолжување                               0                                0 
401 Основни плати               312.127.271                  75.446.603  
420 Патни и дневни расходи                 1.290.000                       140.740  
425 Договорни услуги                92.647.900                  12.576.972  
426210 Расходи за репрезентација            нема податок  
427 Привремени вработувања       0        0   
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори                              0         0 
461 Субвенции за јавни претпријатија                    350.000                     350.000   
463 Трансфери до невладини организации               20.510.000                  1.941.802   
480 Купување на опрема и машини                16.695.000        1.450.135 
486 Купување на возила                   1.700.000                     187.538  
 
 

2) Општина Гевгелија: 
 
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за извештајниот 
период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015год. до 31.03.2015 година, усвоен со 
одредените забелешки во делот на самофинансирачките активности на ден 26.05.2015   

Забелешка: Документот не е достапен на веб страната. Само заклучокот е објавен во службен 
гласник бр. 6. Ние го добивме со барање за пристап до информации од јавен карактер. 
 
Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на ОпштинаГевгелија (01.01.-31.03. 
2015 година) прикажана е следната состојба: 

Планирани:      Реализирани: 
Вкупни приходи                                    588.883.644         81.897.244 
Вкупни расходи       588.883.644         75.127.026 
Вкупни тековно оперативни приходи     387 148.678          77.922.864 
Вкупни тековно оперативни расходи     334.137.644     60.041.086 
Вкупни капитални приходи       201.734.966            3.974.380 
Вкупни капитални расходи       254.746.000          15.085.940 
713 Даноци на имот          44.779.000           7.274.938 



717 Даноци на специфични услуги        60.650.000         11.865.837 
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања    201.734.966          3.973.380 
741 Трансфери од други нивоа на власт                   217.779.326        52.169.437 
754 Домашно задолжување       нема податок 
401 Основни плати          122.224.400        28.978.793 
420 Патни и дневни расходи            4.417.602          1.103.025 
425 Договорни услуги           29.162.600          2.706.195 
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           8.200.000             325.000 
480 Купување на опрема и машини            4.834.000               29.680 
486 Купување на возила             3.200.000  0 
  
 

3)  Општина Радовиш: 
 
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 
процес:  

- Завршна сметка на Буџетот на општина Радовиш за 2014,  
- Измени и дополнувања на буџетот за 2015   
- Квартален извештај за извршување на буџетот. 

Забелешка: Истите се делумно достапни на веб страната. Завршна сметка на Буџетот на општина 
Радовиш за 2014 ја добивме со барање за пристап до информации од јавен карактер. Истата е 
објавена и во службен гласник бр.3 од 19.03.2015, објавен на веб страната на општина Радовиш  
во јуни 2015. Измените  и дополнувањата на буџетот за 2015, како и заклучокот за усвојување на 
првиот квартален извештај (без документот) се објавени во службен гласник бр.05 од 15.05.2015. 
Во периодот од 16.04. до 10.07. направени се анкети со советници од Општината Радовиш: 

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 (ЛЕР). 

Направени се анкети со членови на граѓанскиот сектор: 
1. НН (новинар), 
2. НН (граѓанин). 

 
Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Радовиш за 2014 
прикажана е следната состојба: 

Планирани:      Реализирани: 
Вкупни приходи       617.712.668 351.257.776 



Вкупни расходи       617.712.668 337.139.903 
713 Даноци на имот         17.180.000  15.497.177 
717 Даноци на специфични услуги       36.930.000  23.606.140 
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања   121.500.000  70.362.228 
741 Трансфери од други нивоа на власт     419.373.260 230.172.894 
754 Домашно задолжување         0  0 
401 Основни плати        135.081.393 130.183.041 
420 Патни и дневни расходи          1.398.000        725.375     
425 Договорни услуги         39.562.496   23.940.753    
426210 Расходи за репрезентација       нема податок        
427 Привремени вработувања         2.200.000     1.825.455     
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори      нема податок   
461 Субвенции за јавни претпријатија       нема податок    
463 Трансфери до невладини организации       39.635.000     17.139.620  
480 Купување на опрема и машини          6.675.169       1.948.766 
486 Купување на возила            2.250.000       1.714.165 
 
 

4)  Општина Конче: 
 
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за првиот квартал од 
2015 година. 

Забелешка:  Кварталниот  извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за првиот  
квартал од 2015 година не е достапен на веб страната. Документот го добивме со Барање за 
пристап до информации од јавен карактер. 
Во периодот од 16.04. до _10.07.2015 направена е анкета со член на граѓанскиот сектор од 
Општината Конче: 

1 . НН (Граѓанин). 
 
Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Конче (01.01.-31.03. 
2015 година) прикажана е следната состојба: 

Планирани:      Реализирани: 
Вкупни приходи          117.154.000    9.466.334 
Вкупни расходи                  117.154.000            8.846.664 
Вкупни тековно оперативни приходи     84.954.000        9.106.892 
Вкупни тековно оперативни расходи     59.656.000        8.240.555 
Вкупни капитални приходи       32.200.000                  359.442 
Вкупни капитални расходи       57.498.000           606.109   
713 Даноци на имот           3.300.000                    40.714    
717 Даноци на специфични услуги          7.060.000                  502.661 



733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања                17.900.000                  359.442 
741 Трансфери од други нивоа на власт                    8.700.000                       0 
754 Домашно задолжување       нема податок 
401 Основни плати                       18.600.000             4.154.444  
420 Патни и дневни расходи              435.000                   15.000      
425 Договорни услуги                        5.395.000                 211.488 
426210 Расходи за репрезентација      нема податок 
427 Привремени вработувања             1.500.000                  302.664     
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори        нема податок 
461 Субвенции за јавни претпријатија         нема податок 
463 Трансфери до невладини организации              435.000                  34.900      
480 Купување на опрема и машини            3.420.000                  63.979 
486 Купување на возила                250.000           0 
       
 

5)  Општина Дојран: 
 
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 немаме информација за објавени документи поврзани со 
буџетскиот процес. 
Забелешка: Буџет за 2015 на општина Дојран и завршната сметка за 2014 ги добивме при посета 
на општината од службениците во одд. за финансии. 
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 направена е анкета со член на општинската администрација 
од Општината Дојран: 

1. НН (одд за финансии). 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 
1 . НН (претставник на верска заедница). 
 
Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Дојран за 2014 
прикажана е следната состојба: 

Планирани:      Реализирани: 
Вкупни приходи       133.227.000 56.375.769 
Вкупни расходи       133.227.000 62.739.183 
Вкупни тековно оперативни приходи 
Вкупни тековно оперативни расходи 
Вкупни капитални приходи         26.610.000   9.846.222 
Вкупни капитални расходи         60.684.445 23.138.698 
713 Даноци на имот           6.050.000   5.894.939 
717 Даноци на специфични услуги       14.500.000   7.798.395 
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања    11.800.000   1.117.389 
741 Трансфери од други нивоа на власт      43.435.000  39.347.898 
754 Домашно задолжување          8.000.000     0 



401 Основни плати         16.504.917 13.835.033 
420 Патни и дневни расходи            715.000      211.427 
425 Договорни услуги        15.316.000   2.894.992 
426210 Расходи за репрезентација        нема податок 
427 Привремени вработувања         нема податок 
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори     0  0 
461 Субвенции за јавни претпријатија      0  0 
463 Трансфери до невладини организации        860.000     448.615 
480 Купување на опрема и машини      1.240.000     240.000 
  
  

6)  Општина Босилово: 
 
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Босилово за првиот  квартал од 
2015 година 

Забелешка: Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Босилово за првиот  
квартал од 2015 година не е достапeн на веб страната. Документот го добивме од советник. 
Во периодот од 16.04. до 10.07. направена е анкета со член на општинската администрација од 
Општината Босилово:  

1. НН (Одделение за финансии). 

 
Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Босилово (01.01.-31.03. 
2015 година) прикажана е следната состојба: 

Планирани:                 Реализирани: 
Вкупни приходи      145.307.430  32.193.071 
Вкупни расходи      145.307.430  32.661.493 
Вкупни тековно оперативни приходи    118.439.257                  24.619.426 
Вкупни тековно оперативни расходи                 103.285.201   21.548.964  
Вкупни капитални приходи        26.868.173     7.573.645 
Вкупни капитални расходи        42.022.229   11.112.529  
713 Даноци на имот          5.850.000        807.423  
717 Даноци на специфични услуги      11.610.863     2.034.661 
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања  10.813.768        491.273  
741 Трансфери од други нивоа на власт    16.054.405     7.082.372  
754 Домашно задолжување             0       0 
401 Основни плати        48.966.080    11.579.245 
420 Патни и дневни расходи           237.000           17.040 
425 Договорни услуги         4.607.595         255.868 
426210 Расходи за репрезентација    нема податок 
427 Привремени вработувања     нема податок 



452 Каматни плаќања кон домашни кредитори          300.000           91.386  
461 Субвенции за јавни претпријатија           600.000                   0 
463 Трансфери до невладини организации        1.110.000          179.000  
480 Купување на опрема и машини         1.850.000                 48.569 
486 Купување на возила            0         0 
 

 

7).  Општина Богданци: 
 
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 немаме информација за објавени документи поврзани со 
буџетскиот процес. 

Во периодот од 16.04. до 10.07. направена е анкета со советник од Општината Богданци: 

1. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот). 
Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Одделение за ЛЕР). 
Направена се анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локално здружение). 
 
Забелешка:  До поднесување на овој извештај  не беше усвоен квартален извештај за извршување 
на буџетот на Општина Богданци  за првиот  квартал од 2015 година. 

 

8). Општина Валандово: 

 
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 немаме информација за објавени документи поврзани со 
буџетскиот процес. 
Во периодот од 16.04. до 10.07. направена е анкети со член на општинската администрација од 
Општината Валандово:  

1. НН (член на администрацијата) 
Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанин). 
 
 

9). Општина Василево: 

 
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015 немаме информација за објавени документи поврзани со 
буџетскиот процес. 



Забелешка: Завршната  сметка на Буџетот на општина Василево за 2014 ја добивме со Барање за 
пристап до информации од јавен карактер. 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина_Василево (за 2014) 
прикажана е следната состојба: 

Планирани:      Реализирани: 
Вкупни приходи       198.412.602  139.195.790 
Вкупни расходи       198.412.602  111.601.242 
Вкупни тековно оперативни приходи     165.366.519  137.319.358 
Вкупни тековно оперативни расходи     110.289.230   86.787.579 
Вкупни капитални приходи         33.046.083      1.876.432 
Вкупни капитални расходи         88.123.372         24.813.663 
713 Даноци на имот            8.000.000           6.925.519 
717 Даноци на специфични услуги         11.016.000          7.431.751 
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања      33.046.083          1.876.432 
741 Трансфери од други нивоа на власт      114.404.447       101.146.504 
754 Домашно задолжување             0           4.000.000 
401 Основни плати           42.322.000         39.692.971 
420 Патни и дневни расходи              370.000              128.503 
425 Договорни услуги            9.092.813       6.302.093 
426210 Расходи за репрезентација      нема податок 
427 Привремени вработувања           0                           0 
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори            150.000                86.980 
461 Субвенции за јавни претпријатија           0          0 
463 Трансфери до невладини организации          1.705.000          897.125 
480 Купување на опрема и машини              140.000                          0 
486 Купување на возила            1.200.000          368.988 
 

10) Општина Ново Село: 

 
Во периодот од 16.04. до 10.07.2015_ објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 

- Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Ново Село за извештајниот 
период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 – 31.03.2015 

Забелешка: Кварталниот извештај за извршување на буџетот за општина Ново Село за квартал од 
01.01.2015 – 31.03.2015 не е достапен на веб страната. Документот го добивме од советник во 
општинскиот Совет. 

Во периодот од 16.04. до 10.07. направена е анкета со советник од Општината Ново Село: 

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



Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина_Ново Село_(01.01.-
31.03. 2015 година) прикажана е следната состојба: 

Планирани:               Реализирани: 
Вкупни приходи      186.384.000  28.907.354 
Вкупни расходи      186.384.000  26.117.133 
Вкупни тековно оперативни приходи    133.884.000   28.237.552  
Вкупни тековно оперативни расходи    101.564.000   19.369.052  
Вкупни капитални приходи        52.500.000        669.802  
Вкупни капитални расходи        84.820.000     6.748.081 
713 Даноци на имот           4.170.000        708.382 
717 Даноци на специфични услуги       11.380.000     2.246.539 
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања    21.350.000        669.802 
741 Трансфери од други нивоа на власт      30.150.000                0  
754 Домашно задолжување           нема податок 
401 Основни плати         42.588.000    10.327.396 
420 Патни и дневни расходи            185.000           14.221      
425 Договорни услуги        14.382.500      1.427.361 
426210 Расходи за репрезентација     нема податок 
427 Привремени вработувања      нема податок 
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори    нема податок 
461 Субвенции за јавни претпријатија          350.000            25.000 
463 Трансфери до невладини организации          400.000            20.000  
480 Купување на опрема и машини           570.000            86.960 
486 Купување на возила          1.700.000          118.695 

 
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 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.  Општините  Дојран, Ново Село и Валандово   се пример за нетранспарентни општини. На веб 
страната не се објавуваат основните информации, буџетски документи и службени гласници, 
немаат објавено видливо службена е-маил адреса. Не одговараат на барања за пристап до 
информации од јавен карактер. Во општина Ново Село општинската администрација не 
соработува без одобрување од градоначалникот.  



2. Општина Гевгелија исто така не е транспарентна општина. Селективно одговара на барања за 
пристап до информации од јавен карактер, општинската администрација не е расположена за 
соработка, а веб страната нередовно се ажурира со информации поврзани со буџетскиот процес. 

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

1. Општинската администрација да учествува на обуки за подобрување на  комуникацијата со 
граѓаните, запознавање со нивните права, посебно во врска со транспарентнста и отчетноста за 
собирањето, планирањето и трошењето на парите на граѓаните, како и должностите што 
општинската администрација ги има  кон нив. 

2. Советниците да учествуваат на обуки, пред се за разбирање на структурата на буџетските 
документи, но и за подобрување на нивната комуникација со граѓаните кои им го даваат 
советничкиот мандат и чии претставници се во Советот. 

 


	Автори: Бети Пејева  и Јулиа Давкова
	8). Општина Валандово:
	9). Општина Василево:
	10) Општина Ново Село:


