
 

 

 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ  МОНИТОРИРАЊЕ НА БУЏЕТСКАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ  

 

 

 

Автори:  Гоце Љубиновски и Фламур Муладаути 

Организација: Центар за оддржлив развој на заедницата -Дебар 

Регион: Југозападен  плански регион 

Датум: 15.12.2014 

 

Во периодот од 15.11 до 15.12.2014 мониторите присуствуваа на седницa на советот на 

општина Центар Жупа одржана на ден: 14.12.2014 

 

 

1) Општина Охрид:  

Во периодот од 15.11 до 15.12.2014 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 

Предлог буџет за 2015 година. Истиот не е достапен на веб страната на општината. 

 

2) Општина Струга:  

Во периодот од 15.11  до 15.12.2014 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

Предлог-буџет за 2015 година. 

Истиот не е достапен на веб страната на општината. 

 
3) Општина Центар Жупа 

Во периодот од 15.11  до 15.12.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: Предлог буџет за 2015 година.  

Истиот не е достапен на веб страната на општинатa. 

 

 

 

 

 



 

 

4)      Општина  Македонски  Брод: 

Во периодот од 15.11  до 15.12.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Предлог-буџет за 2015 година  

 Правилник за начинот на распределба на вкупниот одобрен буџет и 
финансиските обврски за извршување на плаќања. 

Вториот документ е објавен во службениот гласник бр. 11 објавен на ден 04.12.2014 год 
на веб страната на општината. 

 

5)      Општина  Дебар: 

Во периодот од 15.11  до 15.12.2014 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

Предлог буџет на Општина Дебар за 2015 година. 

Драфт верзијата е добиена во писмена форма по наше барање, но истиот е објавен и на 
Веб страната на општината. 

 

6) Општина Вевчани:  

     
Во периодот од 15.11  до 15.12.2014 нема објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес.  

Во периодот од 15.11  до 15.12.2014 направенa е анкетa со советник од Општината 

Вевчани: 

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

 

 

7) Општина Пласница:  

Во периодот од  15.11  до 15.12.2014 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 

Буџет за 2015 година.  

Истиот е добиен по барање до одделението за финансии во општина Пласница: 

 

 



 

 

8) Општина Кичево:  

Во периодот од  15.11  до 15.12.2014 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 

Предлог-буџет за 2015 година.  

Истиот не е достапен на веб страната на општината. 

 

9) Општина Дебарца:  

Во периодот од 15.11  до 15.12.2014 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: Предлог буџет за 2015 година.  

Истиот не е достапен на веб страната на општината. 

 

 

 


