
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МОНИТОРИРАЊЕ НА БУЏЕТСКАТА 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

 

Автори:  Олимпија Христова Заевска и Агим Селами  
Организација: Зип Институт, Скопје 
Регион: Скопски плански регион 
Датум: 15.07.2015 
 

Во периодот од 15.04. до 15.07.2015  мониторите присуствуваа на седницa на Советот 
на Општина Бутел (30.04.2015). 

Во истиот период поднесоа писмени барања за пристап до информации во општините: 
Студеничани, Зелениково, Бутел и Гази Баба.  

До денот на поднесување на овој извештај, одговор на барањата се добиени од 
општините Студеничани и Зелениково , делумно од Бутел со посочување на веб 
страната на општината. 

 
 
1) Општина Гази Баба:  

 

Во периодот од 15.04. до 15.07.2015  немаме информација за објавени документи 
поврзани со буџетскиот процес.    
Во периодот од 15.04. до 15.07. направени се анкети со следните членови на 
општинската администрација од Општината Гази Баба:  

1. НН (соработник во сектор за финансии), 
2. НН (виш соработник во секторот за финансии). 
 
 
2) Општина Студеничани:  

 

Во периодот од 15.04. до 15.07.2015  објавен е документ поврзан со буџетскиот 
процес:  

- Квартален извештај за извршување на буџетот за 2015 г. 
Истиот не е достапен на веб страната.  
Забелешка:  веб страната на општина Студеничани е достапна на Албански јазик, и 
само одредени делови на македонски јазик. Страната е ажурирана во однос на 



новостите за активностите на градоначалникот, но буџетските документи не се 
достапни на истата.  
Во периодот од 15.04. до 15.07. направена е анкета со член на граѓанскиот сектор од 
Општината Студеничани: 

1. НН (локално здружение). 
 
 
3) Општина Зелениково: 

 

Во периодот од 15.04. до 15.07.2015  немаме информација за објавени документи 
поврзани со буџетскиот процес.    
Во периодот од 15.04. до 15.07.2015  направена е анкета со советник од Општината 
Зелениково: 

1. НН (независен). 
Направени се анкети со членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанка), 
2. НН (граѓанин). 
 

 

4) Општина Бутел: 

 

Во периодот од 15.04. до 15.07.2015  немаме информација за објавени документи 
поврзани со буџетскиот процес.    
Во периодот од 15.04. до 15.07. направени се анкети со членови на општинската 
администрација од Општината Бутел: 

1. НН (сектор за финансиски прашања), 
2. НН (раководно лице во администрацијата). 

Направени се анкети со членови на граѓанскиот сектор: 
1. НН (локална организација), 
2. НН (претставник на верска организација), 
3. НН (граѓанин), 
4. НН (граѓанин). 

 
 

5) Општина Шуто Оризари:  

 



Во периодот од 15.04. до 15.07.2015  немаме информација за објавени документи 
поврзани со буџетскиот процес.    
Во периодот од 15.04. до 15.07. направени се анкети со советници од Општината Шуто 
Оризари: 

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 членови на општинската администрација: 
1. НН (член на администрација), 
2. НН (член на администрација). 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 
1. НН (локална организација), 
2. НН (локална организација). 

 
 

6) Општина Сопиште:  

 

Во периодот од 15.04. до 15.07.2015  немаме информација за објавени документи 
поврзани со буџетскиот процес.    
Во периодот од 15.04. до 15.07. направени се анкети со советници од Општината 
Сопиште: 

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

 

7) Општина Чаир:  

 

Во периодот од 15.04. до 15.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 
- Квартален извештај за извршување на буџетот. 

Забелешка: Документот не е достапен на веб страната. Доставен ни е по наше барање. 
Во периодот од 15.04. до 15.07. направени се анкети со советници од Општината Чаир: 

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 членови на општинската администрација: 
1. НН (сектор за финансии), 
2. НН (сектор за финансии). 

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



3. НН (новинар), 
4. НН (локална организација). 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Чаир 
прикажана е следнава состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  1.357.616.167 299.118.704 
Вкупни расходи                   1.357.616.167 304.064.731 
Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

1.311.855.273 272.464.051 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

1.217.457.203 245.056.306 

Вкупни капитални приходи 45.760.894 26.654.653 
Вкупни капитални расходи 140.158.964 59.008.425 
713 Даноци на имот 89.520.000 20.122.575 
717 Даноци на специфични 
услуги 

228.135.000 18.381.856 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

180.020.000 26.654.653 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

387.000.000 213.744.009 

754 Домашно задолжување 0 0 

401 Основни плати 235.033.356 118.654.548 
420 Патни и дневни расходи 2.590.000 645.312 
425 Договорни услуги 69.141.000 25.166.921 
426210 Расходи за 
репрезентација  

5.200.000 / 

427 Привремени вработувања 5.500.000 864.070 
452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

300.000 / 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

/ / 

463 Трансфери до невладини 
организации 

4.500.000 2.010.688 

480 Купување на опрема и 
машини 

25.380.000 699.709 

486 Купување на возила 3.000.000 165.965 
 

 

 



8) Општина Арачиново:  

 

Во периодот од 15.04. до 15.07.2015  немаме информација за објавени документи 
поврзани со буџетскиот процес.    
Во периодот од 15.04. до 15.07.  направена е анкета со советник од Општината 
Арачиново: 

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

1. НН (граѓанин). 
 

 

9) Општина Сарај:  

 
Во периодот од 15.04. до 15.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 
- Квартален извештај за извршување на буџетот. 
Забелешка: Документот не е достапен на веб страната. Доставен ни е по наше барање. 
Во периодот од 15.04. до 15.07. направени се анкети со советници од Општината Сарај: 

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 го сочинува мнозинството во советот, 

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација 
1. НН (финансии), 
2. НН (катастарско одделение), 
3. НН (правна служба), 
4. НН (архива). 

 

Во последниот квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Сарај 
прикажана е следнава состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  382.933.600 137.602.079 
Вкупни расходи                   382.933.600 130.895.163 
Вкупни тековно оперативни 
приходи 

337.783.600 134.103.867 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

296.583.600 116.955.257 

Вкупни капитални приходи 45.150.000 3.498.212 
Вкупни капитални расходи 86.350.000 13.939.906 



713 Даноци на имот 22.934.600 6.285.166 
717 Даноци на специфични 
услуги 

36.000.000 6.696.863 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

45.150.000 3.498.212 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

254.919.000 117.576.458 

754 Домашно задолжување /  

401 Основни плати 145.035.000 71.286.113 
420 Патни и дневни расходи 1.120.000 71.387 
425 Договорни услуги 16.550.000 3.621.005 
426210 Расходи за 
репрезентација  

1.500.000 187.818 

427 Привремени вработувања /  
452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

/  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

/  

463 Трансфери до невладини 
организации 

600.000 30.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

550.000 34.992 

486 Купување на возила 600.000 0 
 

....... 

Врз основа на тримесечниот мониторинг на сите единици на локалната самоуправа во 
Скопскиот плански регион, можеме да ги истакнеме следните најдобри практики во 
однос на транспарентноста на буџетските процеси: 

1. Општина Бутел има многу уредна документација за буџетскиот процес и 
кооперативно лице од финансии кое веднаш ни излезе во пресрет.  

2. Општтина Зелениково нема веб сајт, но има многу отворена администрација за 
соработка 

3. Општина Гази Баба е пример за уреден и јасен веб сајт, транспарентност и 
инклузија на граѓаните во процесите на планирање на буџетот. Единствена од 
Скопскиот плански регион остварува јавни дискусии со граѓаните за буџетите 
(самостојно, а не како дел од проекти како Форум на заедниците), и објавува 
децентрализиран буџет.  

4. Општина Сопиште ни даде и доплонителни документи кои не ги баравме што 
особено го цениме како показател на транспарентност.  

5. Општина Сопшите има пријателски настроена и професионална администрација 
во делот на финансии.  



6. Општина Сарај нема веб страна, меѓутоа е мошне отворена за соработка и за 
давање на информации и документи за буџетот.  

7. Слично како во Сарај, иако без веб-страна,  Арачиново има поединци кои се на 
располагање за давање било какви информации и документи во секое време. 

8. Шуто Оризари е меѓу најдобрите општини во давањето информации и 
документи. Вработените од финансии се респонзивни и земаа обврска да не 
контактираат кога ќе има седница на совет и истото го направија без да имаат 
обврска за тоа.    

9. Претседателите на совети на општините Чаир и Сопиште покажаа огромна волја 
за давање дозвола за наше присуство на седници на совет.  
 

Како лоши примери ги издвојуваме: 

1. Општина Студеничани не е отворена за присуство на седница за јавноста и 
сметаат дека нема што да се слушне на седниците  

2. Во општина Гази Баба не може да се добие навремена информација за 
седниците на совет. Исто така, советниците не се респонзивни и не враќаат на 
испратените прашалници за кои рекоа дека ќе одговорат.  

3. Во општина Бутел бевме најавени за присуство на седница и спроведување на 
прашалник со неколку советници, но веројатно немаше доволно добра 
координација меѓу администрацијата и се појавија непријатни ситуации, кои 
сепак на крај беа разрешени добро. 

4. Незнаењето на администрациите во општина Гази Баба и Бутел да ни посочат 
претставници од граѓанскиот сектор. 

5. Во општина Сарај, сите напори за присуствување во седници на совет беа 
неуспешни. Иако не бевме директно одбиени, не бевме известени/поканети 
кога се одржуваат седниците без разлика што ни беа побарани контакт 
податоци за да не контактираат кога ќе има седница.     

 

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

1. Општините од регионот да не даваат образложенија за необјавени електронски 
документи префрлувајќи ја вината на луѓето кои го одржуваат веб сајтот или 
избегнувајќи да дадат информација зошто документите не се објавени  

2. Општините кои немаат веб страни како Зелениково да почнат со изработка и 
редовно ажурирање на официјални веб страни,  

3. Општините кои немаат објавено Статут на своите Веб страни, тоа да го направат 
во најбрз можен рок бидејќи тоа е основниот документ за една општина  

4. Општините да објават валидни контакт информации на градоначалниците и 
советниците  



5. Општините да се обидат проактивно да ги информираат граѓаните за можноста 
да учествуваат во буџетските процеси  

6. Општините да почнат да негуваат здрава компетитивност, во смсила на тоа да ја 
следат работата на останатите општини и нивната транспарентност, и да 
разменуваат добри практики 

7. Советниците на општините како и вработените во некои од општините да бидат 
поелоквентни и да имаат волја да даваат поекстензивни одговори на 
прашањата  

8. Општините каде учеството во работата на советот е скоро оневозможена, не 
можат да увидат на важноста на отворени седници како инструмент за 
поголема демократија на локално ниво. Препорачуваме датумот и времето на 
седниците да биде објавен на нивните веб-страни минимум 7 дена пред 
одржување на истите, а во прилог да биде ставен и дневниот ред.  

9. Oпштините да бидат поотворени за присуство на седници на совет и да ги 
почитуваат законски и статутарно пропишаните процедури за присуство на 
седница.  
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