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Во периодот од 16.10 до 15.11.2014 мониторите присуствуваа на седници на советите 

на општините: Чашка и Кавадарци одржани на 14.11.2014 (Чашка), 14.11.2014 

(Кавадaрци), на општина Росоман, одржана на 22.10.2014. 

Во истиот период не поднесоа барање за пристап до информации во општините. 

 

1) Општина Чашка:  

Во периодот од 16.10 до 15.11.2014 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.10 до 15.11.2014 направена е анкета со советник од Општината 

Чашка: 

1. НН (партија на власт) 

 

2) Општина Кавадарци:  

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

буџетскиот процес:  

- Решение за објавување на заклучокот за усвојување на квартален извештај за 

извршување на буџетот на општина Кавадарци – втор квартал  

- Заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на 

општина Кавадарци – втор квартал  

- Решение за објавување одлука за измена и дополнување на буџетот на 

општина Кавадарци за 2014 година 

- Одлука за измена и дополнување на буџетот на општина Кавадарци за 2014 

година. 

Сите документи се објавени во службени гласници кои во овој период ги објави 

општина Кавадарци, по нејзино реконструирање на веб страната. 



Забелешка: На веб страната на општина Кавадарци не е достапен вториот квартален 

извештај за извршување на буџетот за 2014 година, туку само решението и заклучокот 

за неговото усвојување. Во однос на промената на буџетот, објавена е табелата во која 

се напишани промените кои биле направени во расходната страна.  

Во периодот од 16.09 до 15.10 направена е анкета со советни од Општината 

Кавадарци: 

1. НН (партија на власт) 

 

 

3) Општина Демир Капија 

 

Во периодот од 16.10 до 15.11 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.10 до 15.11 направена е анкета со советник од Општината Демир 

Капија: 

1. НН (партија во опозиција) 

 

4) Општина  Свети Николе:  

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

процес. 

Во периодот од 16.10до 15.11 направена е анкета со следните советници од 

Општината Свети Николе: 

1. НН  (партија во опозиција) 

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (вработен во ЛЕР во општина Свети Николе) 

 

5) Општина Лозово:  

Во периодот од 16.10 до 15.11 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.10 до 15.11 направена е анкета со советник од Општината Лозово: 

1. НН (партија во опозиција) 

 

 

 

 

 

 



6) Општина Росоман 

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

буџетскиот процес:  

- квартален извештај за квартал од 30.06.2014 до 30.09.2014 год.,  

- Буџет за 2012, 2013 и 2014 год.,  

- завршни сметки за 2012 и 2013 год. 

Кварталниот извештај не е достапен на веб страната, буџетите и завршните сметки се 

објавени на веб страната.  

Забелешка: Кварталниот извештај е добиен во хартиена форма од вработен во 

Одделение за финансиски прашања. 

Во периодот од 16.10 до 15.11 направена е анкета со советник од Општината Росоман: 

1. НН (партија во опозиција) 

Направена е анкет со член на општинската администрација: 

1. НН (вработен во Одделение за даноци) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (новинар во локална ТВ) 

 

 

7) Општина Велес:  

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

буџетскиот процес: 

- Стратегија за локален економски развој на Општина Велес 

- Заклучок за објавување на Заклучок за измени и дополнување на Буџетот на 

Општина Велес за 2014 година 

- Нацрт програми за буџетот за 2015 година 

http://veles.gov.mk/veles3/index.php/soopstenija/3324-javni-raspravi-2014 

Истите се достапни на веб страната.  

 

8) Општина Градско:  

Во периодот од 16.10 до 15.11 немаме информација за објавени документи поврзани 

со буџетскиот процес. 

 

9) Општина Неготино 

Во периодот од 15.10 до 15.11 немаме информација за објавени документи поврзани 

со буџетскиот процес.  


