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Во периодот од 16.10 до 15.11.2014 мониторите присуствуваа на седницa на Советот 

на Општината Виница одржана на 28.10.2014. 

Во истиот период поднесоа барање за пристап до информации во општините: 

Пробиштип, Виница, Кочани, Зрновци, Пехчево, Македонска Каменица, Делчево и 

Берово.  

До денот на поднесување на овој извештај, одговор на барањето од ниту една 

општина не е добиено.  

 

1) Општина Штип:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес. 

Ребаланс на Буџетот. 

Во периодот од 16.10 до 15.11 направена е анкета со член на општинската 

администрација од Општината Штип: 

1. НН (вработен во одделот за финансии во општината) 

 

2) Општина Карбинци:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Карбинци за период од 

01.01.2014 до 30.09.2014 година и 

- Предлог-Одлука за проширување и изменување на распоредот на средствата во 

буџетот на општина Карбинци за 2014 година. 

 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Забелешка: Документите се добиени од вработени во општинската администрација. 



Во периодот од 16.10 до 15.11.2014 направена е анкета со член на општинската 

администрација: 

1. НН (вработена во администрацијата во општината). 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (активен граѓанин). 

 

 

3) Општина Кочани:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес кои се достапни за јавноста. На веб страната не се 

достапни тековни финансиски документи.  

Во периодот од 16.10 до 15.11.2014 направена е анкета со член на општинската 

администрација: 

1. НН (вработен во финансиско одделение во општината) 

 

4) Општина Виница:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за квартал од 

01.01.2014 до 30.09.2014година; Квартален извештај за достасани ненамирени 

обврски на општина Виница за трет квартал; Квартален извештај за промените 

на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија (трет 

квартал); Образложение на квартален извештај;  

- Предлог-Буџет за изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС Виница за 2014 

година; Образложение на Предлог-Буџет за изменување и дополнување на 

Буџетот на ЕЛС Виница за 2014 година; Предлог-Одлука за измена и 

дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на ЕЛС Виница за 2014 

година;  

- План и програми за развој за период од 01.01.2015 до 31.12.2015 година. 

 

Во периодот од 16.10 до 15.11.2014 направена е анкета со член на општинската 

администрација: 

1. НН (вработен во финансиско одделение во општината. 

 



5. Општина Чешиново-Облешево:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес кои се достапни за јавноста. На веб страната не се 

достапни тековни финансиски документи. 

 

6. Општина Зрновци:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес кои се достапни за јавноста. На веб страната не се 

достапни тековни финансиски документи. 

 

7. Општина Пехчево:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес кои се достапни за јавноста. На веб страната не се 

достапни тековни финансиски документи. 

 

8. Општина Македонска Каменица:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес кои се достапни за јавноста. На веб страната не се 

достапни тековни финансиски документи. 

 

9. Општина Делчево:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес кои се достапни за јавноста. На веб страната не се 

достапни тековни финансиски документи. 

 

10. Општина Берово:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес кои се достапни за јавноста. На веб страната не се 

достапни тековни финансиски документи. 

 

 



11. Општина Пробиштип:  

Во периодот од 16.10 до 15.11. 2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

општина Пробиштип за 2014 година и Одлука за усвојување на Фискална стратегија за 

изготвување на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година. Истите се достапни на 

веб страната.  

Забелешка: Документите се наведени во службениот гласник на општината. Измената 

на распоредот на средствата во Буџетот е прикачен во скратена верзија. 

За Фискалната стратегија за изготвување на буџетот во службениот гласник е поставена 

само одлуката, не и целата стратегија. 

   

 

 

 

 

 

 


