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Во периодот од 15.04. до 15.07.2015 мониторите поднесоа барања за пристап до 
информации во општините: Делчево, Кочани, Чешиново-Облешево, Зрновци, Делчево 
и Штип. 

До денот на поднесување на овој извештај, одговор на барањата се добиени од 
Општина Кочани и Општина Делчево.  

 

1) Општина Штип:  

 

Во периодот од 16.04 до 15.07. 2015 објавени се следниве документи поврзани со 
буџетскиот процес:  

- Исправка на Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина 
Штип за 2015 година;  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Штип за периодот од 
01.01.2015 до 31.03.2015 година;  

- Извештај за јавните набавки во Општина Штип за 2015 година. 

Истите се достапни на  веб страната преку службениот гласник, освен целосниот 
документ од кварталниот извештај. 

Во периодот од 16.04 до 15.07 направени се анкети со советници од Општината Штип: 

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) , 
4. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) , 
5. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) , 
6. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) , 
7. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) , 
8. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) , 



9. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) , 
10. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот),  
11. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) , 
12. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) , 
13. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) , 
14. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) , 
15. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) , 

Направени се анкети со членови на општинската администрација од Општината Штип: 

1. НН (Сектор за финансиски прашања при ЕЛС Штип), 
2. НН (Соработник во сметководство). 

Направени се анкети со членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална организација), 
2. НН (локална организација), 
3. НН (локална организација), 
4. НН (локална организација), 
5. НН (локална организација). 

 

2) Општина Карбинци:  

 

Во периодот од 16.04. до 15.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 
- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Карбинци за период од 
01.01.2015 до 31.03.2015 година. 
Истиот не е  достапен на веб страната.  
Забелешка: Добиен е на барање од вработените во општинската администрација. 
Во периодот од 16.04 до 15.07 направени се анкети со советници од Општината 
Карбинци: 

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 не 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) , 
6. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот) , 
7. НН (независен), 
8. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот), 



Направени се анкети со членови на општинската администрација од Општината 
Карбинци: 

1. НН (раководно лице во Општина Карбинци), 
2. НН (комунален инспектор во ЕЛС Карбинци). 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН  (претставник на месна заедница). 
 

Во Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Карбинци за период 
од 01.01.2015 до 31.03.2015 година прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  135.000.000 34.624.062 
Вкупни расходи                   135.000.000 32.280.138 
Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

83.122.425 28.429.703 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

65.027.181 10.980.228 

Вкупни капитални приходи 51.877.575 6.194.359 
Вкупни капитални расходи 69.972.819 21.299.910 
713 Даноци на имот 1.200.000 477.878 
717 Даноци на специфични 
услуги 

10.112.453 927.206 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

15.577.181 320.490 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

63.493.117 26.911.479 

754 Домашно задолжување   
401 Основни плати 24.935.000 5.564.824 
420 Патни и дневни расходи   
425 Договорни услуги 8.071.181 711.306 
426210 Расходи за 
репрезентација  

370.000 78.920 

427 Привремени вработувања   
452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

300.000 0 

463 Трансфери до невладини 
организации 

950.000 80.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

  



486 Купување на возила 230.000 57.138 
 

3) Општина Кочани:  

 

Во периодот од 16.04. до 15.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за прв квартал за 2015 
година. 

Истиот не е достапен на  веб страната.  

Во периодот од 16.04. до 15.07. направена е анкета со член на општинската 
администрација од Општината Кочани: 

1. НН (Сектор за финансиски прашања). 
 

Според Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за период 
од 01.01.2015 до 31.03.2015 година прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  526.199.000 113.573.659 
Вкупни расходи                   526.199.000 101.300.496 
Вкупни тековно оперативни 
приходи 
 

483.127.000 105.398.130 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

374.786.000 88.462.685 

Вкупни капитални приходи 43.072.000 8.175.529 
Вкупни капитални расходи 151.413.000 12.837.811 
713 Даноци на имот 27.250.000 5.278.955 
717 Даноци на специфични 
услуги 

59.676.000 13.305.468 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

36.072.000 7.592.145 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

287.879.000 79.565.942 

754 Домашно задолжување 61.480.000 0 
401 Основни плати 181.811.000 45.100.010 
420 Патни и дневни расходи 1.775.000 201.905 
425 Договорни услуги 19.492.000 4.573.364 
426210 Расходи за 
репрезентација  

  



427 Привремени вработувања 8.258.000 1.477.258 
452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

500.000 59.651 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

1.450.000 459.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

6.333.000 200.290 

486 Купување на возила 430.000 0 
 

 

4) Општина Виница:  

 

Во периодот од 16.04 до 15.07.2015 објавени се следниве документи поврзани со 
буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 до 31.03.2015 
година (прв квартал);  

- Образложение на квартален извештај на Буџетот на ЕЛС Виница за период од 
01.01.2015-31.03.2015;  

- Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општина Виница за 
квартал од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (прв квартал);  

- Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и Јавните претпријатија основани од општините. 

Истите се достапни на  веб страната. 

Во периодот од 16.04 до 15.07 направени се анкети со следните советници од 
Општината Виница: 

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 не го сочинува мнозинството во советот), 
4. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот), 
5. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот), 
6. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот), 
7. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот), 
8. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот), 
9. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот), 



10. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот), 
11. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот), 
12. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот), 
13. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот), 
14. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот). 

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (советник за градежни одобренија), 
2. НН (раководно лице во администрацијата). 

Направени се анкети со следниве претставници  на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанка), 
2. НН (граѓанка). 

 

Во кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Виница за период од 
01.01.2015 до 31.03.2015 година прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  306.234.000 61.938.658 
Вкупни расходи                   306.234.000 53.242.109 
Вкупни тековно оперативни 
приходи 

240.513.000 60.012.441 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

228.913.000 50.385.457 

Вкупни капитални приходи 65.721.000 1.926.217 
Вкупни капитални расходи 77.321.000 2.856.652 
713 Даноци на имот 9.400.000 2.542.983 
717 Даноци на специфични 
услуги 

46.264.000 3.570.868 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

23.685.000 1.926.217 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

164.931.000 49.800.122 

754 Домашно задолжување 10.320.000 0 
401 Основни плати 108.660.359 26.639.522 
420 Патни и дневни расходи 636.000 65.774 
425 Договорни услуги 15.779.491 3.861.209 
426210 Расходи за 
репрезентација  

925.000 237.847 

427 Привремени вработувања 308.000 77.422 
452 Каматни плаќања кон   



домашни кредитори 
461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

700.000 300.000 

463 Трансфери до невладини 
организации 

3.060.000 842.350 

480 Купување на опрема и 
машини 

1.280.000 135.145 

486 Купување на возила   
 

5) Општина Чешиново-Облешево:  

Во периодот од 16.04 до 15.07.2015 објавени се следниве документи поврзани со 
буџетскиот процес:  

- Одлука за усвојување на извештајот за извршување на Буџетот на Општина 
Чешиново-Облешево за периодот 01.01.2015-31.03.2015 година. 

Забелешка: Извештајот не е достапен на веб страната. Добиен е на барање за пристап 
до информации од јавен карактер. 

Во периодот од 16.04 до 15.07.направени се анкети со советници од Општината 
Чешиново-Облешево: 

1. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот), 
2. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот), 
3. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот), 
4. НН (независен советник), 
5. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот). 

Направени се анкети со членови на општинската администрација: 

1.  НН (вработен во администрацијата), 
2. НН (вработена во администрацијата). 

Направени се анкети со следниве членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанин), 
2. НН (граѓанин). 

 

6) Општина Зрновци:  

Во периодот од 16.04 до 15.07.2015 објавени се следниве документи поврзани со 
буџетскиот процес:  



- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за период 
од 01.01-31.12.2014 година;  

- Завршна сметка на Буџетот на Општина Зрновци за 2014 година. 

Истите не се  достапни на веб страната.  
Забелешка: Добиени се од вработените во општината на наше барање. 
Во периодот од 16.04 до 15.07  направени се анкети со следните членови на 
општинската администрација од Општината Зрновци: 

1. НН (Одделение за финансиски прашања), 
2. НН (Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животната 

средина), 
3. НН (ЛЕР Одделение). 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанка), 
2. НН (граѓанка). 

 

7) Општина Пехчево:  

Во периодот од 16.04 до 15.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на буџетот за периодот од 01.01.2015 до 
31.03.2015. 

Документот не е  достапен на веб страната.  
Забелешка: Добиен е од вработените во општината. 
Во периодот 16.04 до 15.07. направени се анкети со советници од Општината Пехчево: 

1. НН (претставник на партија која 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 претставници на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанка), 
2. НН (граѓанка). 

Во кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Пехчево за периодот 
од 01.01 до 31.03.2015 година прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
Вкупни приходи                  163.995.220 32.289.197 
Вкупни расходи                   163.995.220  



Вкупни тековно оперативни 
приходи 

 
155.415.220 

 
31.519.744 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

 
92.393.540 

 
20.625.806 

Вкупни капитални приходи  
8.580.000 

 
769.453 

Вкупни капитални расходи  
71.601.680 

 

713 Даноци на имот  
7.140.000 

 
1.569.070 

717 Даноци на специфични 
услуги 

 
5.330.000 

 
1.586.647 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

 
8.580.000 

 
769.453 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

 
96.238.000 

 
25.225.813 

754 Домашно задолжување  
15.500.000 

 
340.739 

401 Основни плати  
29.007.100 

 
9.329.431 

420 Патни и дневни расходи  
 

 
55.556 

425 Договорни услуги  
12.473.000 

 
1.014.002 

426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања  
4.125.000 

 
1.270.685 

452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

 
 

 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

 
1.850.000 

 

480 Купување на опрема и 
машини 

 
 

 

486 Купување на возила   
 

8) Општина Македонска Каменица:  

Во периодот од 16.04 до 15.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина М.Каменица за 
период од 01.01.2015 до 31.03.2015. 

Истиот не е  достапен на веб страната.  



Забелешка: Добиен е од вработените во општината, на наше барање. 
Во периодот од 16.04 до 15.07 направена е анкета со член на општинската 
администрација од Општината Македонска Каменица: 

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

1. НН (граѓанка), 
2. НН (претставничка на месна заедница). 

Во кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Македонска Каменица 
за периодот од 01.01 до 31.03.2015 година прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  283.598.732 49.236.458 
Вкупни расходи                   283.598.732 39.345.264 
Вкупни тековно оперативни 
приходи 

147.283.500 23.671.516 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

152.968.500 33.531.347 

Вкупни капитални приходи 136.315.232 25.564.942 
Вкупни капитални расходи 130.630.232 5.813.917 
713 Даноци на имот 12.300.000 1.090.302 
717 Даноци на специфични 
услуги 

23.300.000 1.615.139 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

131.600.000 25.348.410 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

84.513.307 19.459.873 

754 Домашно задолжување   
401 Основни плати 48.240.571 11.184.522 
420 Патни и дневни расходи 561.000 13.860 
425 Договорни услуги 13.845.204 2.356.018 
426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 1.100.000 355.815 
452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

  

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

2.500.000 140.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

4.755.000 1.363.216 

486 Купување на возила   
 



9) Општина Делчево:  
 

Во периодот од 16.04 до 15.07.2015 објавени се следниве документи поврзани со 
буџетскиот процес:  

- Завршна сметка на Буџетот на Општина Делчево за 2014 година;  
- Годишен извештај на Општина Делчево за 2014 година;  
- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Делчево за периодот 

од 01.01.2014 до 31.12.2014;  
- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Делчево за 2015 

година за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015. 
Истите не се  достапни на веб страната.  
Забелешка: На веб-страната стои само информацијата за нивно усвојување. 
Во периодот од 16.04 до 15.07 направена е анкета со советник од Општината Делчево: 

1. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот). 
Направена е анкета со вработен од Општината Делчево: 

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

1. НН (новинар). 
 
 

10) Општина Берово:  

 

Во периодот од 16.04 до 15.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за 
извештајниот период за квартал од 01.01.2015 до 31.03.2015 година. 

Истиот е  достапен на веб страната преку службениот весник.  

Во периодот од 16.04 до 15.07 направени се анкети со советници од Општината 
Берово: 

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

Направени се анкети со членови на граѓанскиот сектор:  

1. НН (граѓанин), 



2. НН (граѓанин). 

 

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

 Планирани:                                         Реализирани: 
Вкупни приходи                  351.605.000 52.340.383 
Вкупни расходи                   351.605.000 43.910.187 
Вкупни тековно оперативни 
приходи 

235.953.491 48.812.258 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

184.747.500 36.850.292 

Вкупни капитални приходи 115.651.509 3.528.125 
Вкупни капитални расходи 166.857.500 7.059.895 
713 Даноци на имот 8.542.000 748.547 
717 Даноци на специфични 
услуги 

18.287.000 4.141.804 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

8.051.509 3.528.125 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

142.286.491 35.407.085 

754 Домашно задолжување   
401 Основни плати 82.204.080 19.612.336 
420 Патни и дневни расходи 1.120.890 88.557 
425 Договорни услуги 11.563.100 2.109.378 
426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 907.740 178.044 
452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

0 0 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

0 0 

463 Трансфери до невладини 
организации 

420.000 80.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

32.472.000 2.520 

486 Купување на возила 950.000 0 
 

11) Општина Пробиштип:  

Во периодот од 16.04 до 15.07.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 
-  Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Пробиштип за периодот 
од 01.01.2015 до 30.03.2015. 



Истиот не е  достапен на веб страната.  Добиен е на барање од општината. 
Во периодот од 16.04 до 15.07.2015 направени се анкети со советници од Општината 
Пробиштип: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација од Општината Пробиштип: 
1. НН (Раководител на одделение). 

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

Според Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Пробиштип за 
периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015 година прикажана е следната состојба: 

 Планирани:                                         Реализирани: 
 

Вкупни приходи                  281.321.310 68.188.252 
Вкупни расходи                   281.321.310 61.418.834 
Вкупни тековно оперативни 
приходи 

245.816.310 66.459.146 

Вкупни тековно оперативни 
расходи 

188.344.686 38.964.276 

Вкупни капитални приходи 35.505.000 1.729.106 
Вкупни капитални расходи 92.976.624 22.454.558 
713 Даноци на имот   
717 Даноци на специфични 
услуги 

6.620.000 3.721.661 

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

35.505.000 1.720.034 

741 Трансфери од други нивоа 
на власт 

155.811.400 50.687.022 

754 Домашно задолжување 20.000.000 5.471.045 
401 Основни плати 85.535.209 20.208.338 
420 Патни и дневни расходи 924.431 56.790 
425 Договорни услуги 17.630.077 1.537.497 
426210 Расходи за 
репрезентација  

  

427 Привремени вработувања 500.000 61.777 
452 Каматни плаќања кон 
домашни кредитори 

600.000 26.389 

461 Субвенции за јавни 
претпријатија 

  

463 Трансфери до невладини 
организации 

536.000 70.000 



480 Купување на опрема и 
машини 

835.000 105.850 

486 Купување на возила 370.000 91.779 
 

....... 

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

 

1. Општина Зрновци започна со објавување на записниците од одржаните 
седници на Советот на својата веб страна. 

2. Администрацијата на Општина Македонска Каменица, Општина Пехчево и 
Општина Пробиштип ни го доставја по електронска адреса Кварталниот 
извештај  во најкус рок кога ги замоливме по телефон. 

3. Општина Кочани ни одговори преку мејл на барање за информација од јавен 
карактер уште истиот ден кога беше побарана. 

4. Повеќето единици на локалните самоуправи од Источниот плански регион во 
периодов ги имаат усвоено кварталните извешштаи  за првиот квартал од 2015 
година. 

5. Советниците од Општина Штип, Општина Виница и Општина Карбинци беа 
респонзивни во овој период и одговорија на нашето барање за пополнување на 
прашалниците. 

6. Вработените во Општина Карбинци и Општина Пехчево  се кооперативни и 
благовремено ги доставуваат податоците кои ги бараме. 
 
 

Како лоши примери ги издвојуваме: 

1. На Општина Карбинци не и функционира официјалната веб-страна повеќе од 
два месеци. 

2. Општинита Македонска Каменица и понатаму не ја ажурира веб страната и 
недостасуваат информации и документи поврзани со реализацијата на 
буџетите.  

3. Во Општина Пробиштип само раководителот на одделението за финансиски 
прашања смее да пополнува прашалници и анкети, на останатите вработени не 
им е дозволено. 

4. Вработените во Општина Зрновци и Општина Чешиново-Облешево инсистираат 
на анонимност при пополнување на прашалниците, иако се известени дека 
личните податоци секако остануваат анонимни за јавноста. 



5. Општина Чешиново-Облешево престана да ни дава документи со телефонско 
барање или лично, настојуваат за секој документ да се повикуваме на ИЈК. 

 

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

1. Општините од регионот тековно да ги објавуваат кварталните извештаи како 
што ги усвојуваат советите, и истите да бидат поставени на видно место на веб-
страните . 

2. Општините исто така редовно да ги ажурираат веб страните како во делот за 
информациите за дневните и планиранитети активности, така и за трошењето 
на парите и документите за отчет пред граѓаните.  

3. Општините да го следат примерот на Општина Кочани во експресното 
одговарање на барањата за ИЈК. 

4. Општините да го следат примерот на Општина Македонска Каменица и 
Општина Пехчево во благовремено давање на информациите на едноставен и 
економичен начин, користејќи ги можностите на електронската пошта. 

5. Општините да почнат да издаваат тн.граѓански буџет на нивните веб-страни или 
на локалните телевизии. Во него на лесен и разбирлив графички јазик да се 
прикажани барем трошењата на општината во одреден период, најбитните 
ставки од буџетот или состојбата со капиталните приходи и расходи. Таквото 
информирање во голема мера ќе ги елиминира заблудите на граѓаните за 
трошењето на јавните средства.  

 

 

 


