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Во периодот од 16.02.2015 до 15.03.2015 мониторите поднесоа барање за пристап до 

информации во општините: Зрновци, Чешиново-Облешево и Кочани. До денот на 

поднесување на овој извештај, добиени се одговори на барањата од сите три општини.  

Во периодот од 16.02 до 15.03.2015 мониторите присуствуваа на седница на советот на 

општината Берово на 18.02.2015.  

 

1) Општина Штип:  

Во периодот од 16.02 до 15.03.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на буџетот за период од 01.01.2014 до 

31.12.2014;  

- Одлука за проширување на средствата во буџетот на Општина Штип за 2015 

година;  

- Одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на Општина Штип за 

2015 година;  

- Годишен извештај на Општина Штип за 2014 година;  

- Годишна сметка на буџетот на Општина Штип за 2014 година. 

Истите не се достапни на  веб страната.  

Забелешка: Се уште службениот гласник со овие документи не е достапен на веб 

страната за слободно превземање. 

Во периодот од 16.02 до 15.03 направени се анкети со следните членови на 

општинската администрација од Општината Штип: 

1. НН (вработен во општината), 

2. НН (Одделение за информирање на граѓаните). 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална организација), 

2. НН (локална организација). 



2) Општина Карбинци:  

Во периодот од 16.02. до 15.03.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.02 до 15.03 направени се анкети со следните членови на 

граѓанскиот сектор од Општината Карбинци: 

1. НН (граѓанин), 

2. НН (граѓанин). 

 

3) Општина Кочани:  

Во периодот од 16.02.2015 до 15.03.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Одлука за користење финансиски средства од постојаната и тековна резерва во 

Буџетот на Општина Кочани за 2015 година;  

- Годишен извештај на Буџетот на Општина Кочани за 2014 година. 

Истите  се делумно достапни на веб страната (Годишниот извештај не е достапен).  

4) Општина Виница:  

Во периодот од 16.02. до 15.03.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.02 до 15.03 направена е анкета со член на граѓанскиот сектор од 

Општината Виница: 

1. НН (локална организација). 

 

5) Општина Чешиново-Облешево:  

Во периодот од 16.02. до 15.03.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.02 до 15.03 направени се анкети со следните советници од 

Општината Чешиново-Облешево: 

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

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

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанин) 

 



6) Општина Зрновци:  

Во периодот од 16.02. до 15.03.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.02 до 15.03 направени се анкети со следните советници од 

Општината Зрновци: 

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

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

 

7) Општина Пехчево:  

Во периодот од 16.02 до 15.03.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на буџетот за периодот од 01.01.2014 д0 

31.12.2014;  

- Завршна сметка на буџетот за 2014 година;  

- Одлука за изменување на одлуката за извршување на буџетот на Општина 

Пехчево за 2015 година. 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Забелешка: Во службениот гласник се објавени само општиот дел на Завршната сметка 

за 2014 година, а за Кварталниот извештај и за Одлуката за извршување на буџетот се 

објавени само одлуките за нивното усвојување. 

Во периодот од 16.02 до 15.03 направени се анкети со следните советници од 

Општината Пехчево: 

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

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

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (Јавни набавки) 

2. НН ( ЛЕР) 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор:  

1. НН (граѓанин), 

2. НН (граѓанин). 

 



8) Општина Македонска Каменица:  

Во периодот од 16.02 до 15.03.2015 објавен е документ поврзани со буџетскиот 

процес:  

- Завршна сметка на буџетот на општина Македонска Каменица за 2014 година. 

Истиот е  достапен на веб страната.  

 

9) Општина Делчево:  

Во периодот од 16.02. до 15.03.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.02. до 15.03. направени се анкети со следните членови на 

граѓанскиот сектор:  

1. НН (претставник на културно-уметничко друштво) 

2. НН (новинар) 

 

10) Општина Берово:  

Во периодот од 16.02 до 15.03.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Берово за период 

(кумулативно) за квартал од 01.01.2014 до 31.12.2014;  

- Квартален извештај за достасани ненамирени обврски;  

- Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општините и јавните претпријатија 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Забелешка: Добиени се од вработените при посета на општината. 

Во периодот од 16.02. до 15.03 направени се анкети со следните советници од 

Општината Берово: 

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

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

Направени се анкети со следните членови на општинската администрација од 

Општината Берово: 

1. НН (Одделение за правни и општи работи) 

2. НН (Сектор за правни, финансиски, јавни, развојни и општи работи) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор:  

1. НН (граѓанин). 



11) Општина Пробиштип:  

Во периодот од 16.02 до 15.03.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Пробиштип за периодот 

од 01.01.2014 до 31.12.2014 година.  

Истиот не е  достапен на веб страната.  

Забелешка: Во службениот гласник што го издава општината и кој е поставен на веб 

страната е објавена само одлуката за усвојување на кварталниот извештај, додека 

целосниот документ недостасува. 

 

 

   

 

 

 

 

 


