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Во периодот од 15.10 до 15.11.2014 мониторите присуствуваа на седници на советите на 

општините: Дебар (28.10) и Струга (03.11)  

Во овој период имавме доставено усмено барање до пристап до информации до 
општините Кичево, Пласница, Дебрца, Центар Жупа.  Одговори се добиени од Кичево, 
Пласница и Дебрца. 

 

 

1) Општина Охрид:  

Во периодот од 15.10 до 15.11.2014 објавен е документ поврзани со буџетскиот процес:  

- Ребаланс на Буџет за 2014 г.  

Во периодот од 15.10 до 15.11 направена е анкета со советник од Општината Охрид: 

1. НН (партија на власт) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО) 

   

2) Општина Струга:  

Во периодот од 15.10 до 15.11.2014. објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Трет квартален извештај за извршување на буџетот 

Извор: http://www.struga.gov.mk/images/gazeta/i.%20zyrtar-sl.glasnik%20nr-

br.10%2005.11.2014.pdf 

- Јавен повик за распределба средстваа од буџетот на општина Струга 

Извор: http://www.struga.gov.mk/index.php/mk/187-thirrje-publike-per-shperndarjen-e-

mjeteve-financiare-nga-buxheti-i-komunes-se-struges 

 
 
 

http://www.struga.gov.mk/images/gazeta/i.%20zyrtar-sl.glasnik%20nr-br.10%2005.11.2014.pdf
http://www.struga.gov.mk/images/gazeta/i.%20zyrtar-sl.glasnik%20nr-br.10%2005.11.2014.pdf


 

3) Општина Центар Жупа: 

Во периодот од 15.10  до 15.11.2014 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес.  

Во периодот од 15.10  до 15.11.2014 направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанин од Голем Папрадник) 

 

4) Општина  Македонски  Брод: 

Во периодот од 15.10  до 15.11.2014 немаме информација за објавени документи 
поврзани со буџетскиот процес. 

 

5)      Општина  Дебар: 

Во периодот од 15.10  до 15.11.2014 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Трет квартален извештај за извршување на буџетот  
Забелешка: Документот е добиен по барање до општинската администрација. 

Во периодот од 15.10 до 15.11 направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална НВО)  

 

6) Општина Вевчани:  

Во периодот од 15.10  до 15.11.2014 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес во Општина Вевчани.    

 

 

 

7) Општина Пласница:  

Во периодот од  15.10  до 15.11.2014 не се објавени нови документи  поврзани со 

буџетскиот процес.                                                                                                                              

Во периодот од 15.10  до 15.11.2014 направени се анкети со следните советници од 

Општината Пласница: 

             1.  НН (партија на власт) 

        2. НН (партија на власт)  

 



 

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Одделение за финансии)  

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанин) 

 

 

8) Општина Кичево:  

Во периодот од 15.10  до 15.11.2014 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес во Општина Кичево.    

 

9) Општина Дебрца:  

Во периодот од 15.10  до 15.11.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: 

 Одлука за изменување и дополнување  на буџетот на општина Дебарца за 2014 

 Одлука за усвојување на извештајот за остварување на буџетот За период 
01.01.2014-30.09.2014 го. 

Забелешка: Одлуките се објавени во Службен гласник, кој е добиен по барање до 

општината. 

Во периодот од 15.10  до 15.11.2014 направена е анкета со член на општинската 

администрација 

1. НН  (Одделение за финасии). 

 

 

 


