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Во периодот од 15.10 до 15.11 мониторите присуствуваа на седници на советите на 

Општина Куманово одржани на:  30.10.2014год. и 14.11.2014 год. и 20.10. Општина 

Липково. 

Во истиот период мониторите контактираа со вработените во сите шест општини од 

регионот. По телефон беа побарани последните квартални извештаи за извршување на 

буџетот од општините, заклучно со 30.09.2014. 

До денот на поднесување на овој извештај, одговор добивме од: Општина Куманово, 

Општина Крива Паланка, Општина Кратово и Општина Липково, по e mail. 

Од Општина Ранковце кварталните извештаи ќе ни бидат доставени по пошта. 

 

1. Општина Куманово 

Во периодот од 15.10 до 15.11 објавени се следниве документи поврзани со 
буџетскиот процес: 

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за III 

квартал од 2014 година - добиен од вработените во општинската 

администрација. 

 

Дневен ред на 28 та седница на Советот на општината, на 13.11. 2014 беше овјавен на веб 

страната на ЕЛС на следниот линк: 

http://kumanovo.gov.mk/v2/?s=%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82+

%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1

%86%D0%B0 -  еден ден пред нејзино одржување. 

Дневен ред на 27та седница на Совет на општината, на 24.10.2014 беше објавен на 

следниот линк:  

http://kumanovo.gov.mk/v2/?s=%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://kumanovo.gov.mk/v2/?s=%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://kumanovo.gov.mk/v2/?s=%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


http://kumanovo.gov.mk/v2/?s=%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82+

%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D0%B0 – шест дена пред нејзино одржување. 

 

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски од 01-01-2014 година до до 

30.09.2014год. – добиен од вработените во општината. 

 

 

Во периодот од 15.10 до 15.11 направена е анкета со советник во Општина 

Куманово: 

1. НН (партија во опозиција) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО) 

 

2. Општина Крива Паланка 

Во периодот од 15.10 до 15.11 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: 

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за III квартал од 

2014 година - добиен од вработените во општиннската администрација. 

 

Транспарентност во однос на предлог буџетот за 2015 год. Kрива Паланка ќе го изготвува 

Буџетот за 2015 година заедно со граѓаните. Општина Крива Паланка започна со 

спроведување на буџетски форум во рамките на програмата „Форуми во заедницата“, 

која овозможува директно учество на граѓаните во процесот на донесување  одлуки на 

локално ниво, транспарентно и отчетно работење на општинската администрација и 

зголемување на довербата во локалната самуправа.  

Првата форумска сесија од буџетскиот форум  се одржа на 11 ноември. 

Целта на буџетскиот форум е граѓаните да добијат целосен увид во приходите и расходите  

на општината и со свои предлози да учествуваат во креирањето на општинскиот буџет за 

2015 година. 

Ова информација беше објавена на 10.11.2014 год. на следниот линк:  

http://www.krivapalanka.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1585%3Ak

-2015-&lang=mk 

Дневен ред на 17-та седница на Советот на општина Крива Паланка, објавен на 

07.11.2014год.- седум дена пред одржување.  

http://kumanovo.gov.mk/v2/?s=%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://kumanovo.gov.mk/v2/?s=%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://kumanovo.gov.mk/v2/?s=%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.krivapalanka.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1585%3Ak-2015-&lang=mk
http://www.krivapalanka.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1585%3Ak-2015-&lang=mk


3. Општина Кратово  

Во периодот од 15.10 до 15.11.  објавени се следниве документи поврзани со буџетскиот 

процес: 

III Квартален извештај за општина Кратово за период  01.01. – 30.09. 2014– добиен од 

страна на вработените во општината 

Во периодот од 15.10 до 15.11 направенa е анкетa со член на општинската 

администрација: 

1.  НН (Одделение за финансиски прашања) 

 

4. Општина Ранковце 

Во периодот од 15.10 до 15.11, на официјалната веб страна нема достапни документи 

поврзани со буџетските процеси. 

Од 21.09. – 15.11. страницата на ЕЛС http://rankovce.gov.mk/web/index.php воопшто не 

беше достапна, односно активна. 

Во периодот од 15.10 до 15.11 направени е анкети со член на општинската 

администрација во Општина Ранковце: 

 1. НН (Одделение  за финансиски прашања) 

 

5. Општина Старо Нагоричане  

Во периодот од 15.10 до 15.11 на веб страната на ЕЛС нема објавено документи поврзани 

со буџетските процеси. 

Трет квартален извештај е добиен од вработените во Општина Старо Нагоричане. 

 

6. Општина Липково  

 

Во периодот од 15.10 до 15.11 официјалната веб страна на општината немаше  

информации поврзани со буџетските процеси. 

Ребаланс на буџетот е добиен од вработените во општината, изгласан на Советот на 

Општина Липково, на 7 седница одржана на 20.10.2014 година 

http://rankovce.gov.mk/web/index.php


Во периодот од 15.10 до 15.11 направена е анкета со советник во Општина Ранковце: 

             1. НН (партија на власт). 

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

 1. НН (администрација). 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (НВО активист). 

 


