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Во периодот од 16.04. до 15.05.2015 мониторите поднесоа барање за пристап до 

информации во општината Делчево. До денот на поднесување на овој извештај, 

одговор на барањето од Општина Делчево  не е добиено, а добиено е од Општина 

Кочани и Општина Чешиново-Облешево врз основа на барањата поднесени во 

претходниот период на известување. 

Во периодот 16.04. до 15.05. мониторите присуствуваа на седници на советите на 

општината Чешиново-Облешево на 29.04.2015 и Општина Пехчево на 23.04.2015. 

 

1) Општина Штип:  

Во периодот од 16.04 до 15.05.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 

- Исправка на Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина 

Штип за 2015 година. 

Истиот е достапен на  веб страната преку службениот гласник. 

Во периодот од 16.04 до 15.05 направени се анкети со следните членови на 

граѓанскиот сектор од Општината Штип: 

1. НН (граѓанин), 

2. НН (граѓанка). 

 

2) Општина Карбинци:  

Во периодот од 16.04. до 15.05.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.04 до 15.05 направени се анкети со следните советници од 

Општината Карбинци: 

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

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



Направени се анкети со следните членови на општинската администрација: 

1. НН (раководно лице во администрацијата), 

2. НН (инспектор). 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН  (претставник на месна заедница). 

 

3) Општина Кочани:  

Во периодот од 16.04. до 15.05.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

 

4) Општина Виница:  

Во периодот од 16.04 до 15.05.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за 

извештајниот период за квартал од 01.01.2015 до 31.03.2015 година (прв 

квартал);  

- Образложение на квартален извештај на Буџетот на ЕЛС Виница за период од 

01.01.2015-31.03.2015;  

- Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општина Виница за 

квартал од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (прв квартал);  

- Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општините и Јавните претпријатија основани од општините. 

Истите се достапни на  веб страната преку материјалите за советот. 

Во периодот 16.04 до 15.05.направени се анкети со следните членови на општинската 

администрација од Општината Виница: 

1. НН (сектор за урбанизам) 

2. НН (раководител во администрацијата) 

 

5) Општина Чешиново-Облешево:  

Во периодот од 16.04 до 15.05.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Годишен извештај на Општина Чешиново-Облешево за 2014 година. 



Истиот не е достапен на  веб страната.  

Забелешка: Годишниот извештај и завршната сметка се добиени на барање за пристап 

до информации од јавен карактер. 

Во периодот од 16.04 до 15.05 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 него сочинува мнозинството во советот)  

 

6) Општина Зрновци:  

Во периодот од 16.04 до 15.05.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за период 

од 01.01-31.12.2014 година;  

- Завршна сметка на Буџетот на Општина Зрновци за 2014 година. 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Забелешка: Добиени се од вработените во општината на наше барање. 

Во периодот од 16.04 до 15.05 направени се анкети со следните членови на 

граѓанскиот сектор од Општината Зрновци: 

1. НН (граѓанка) 

2. НН (граѓанка) 

 

7) Општина Пехчево:  

Во периодот од 16.04 до 15.05.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

- Годишен финансов план за 2014 година 

Истиот не е  достапен на веб страната.  

Забелешка: Добиен е од вработените во општината. 

Во периодот од 16.04 до 15.05 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 го сочинува мнозинството во советот. 



8) Општина Македонска Каменица:  

Во периодот од 16.04. до 15.05.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.04 до 15.05 направена е анкета со член на општинската 

администрација од Општината Македонска Каменица: 

1. НН (член на администрацијата). 

Направени се анкети со следните членови на граѓанскиот сектор:  

1. НН (граѓанка), 

2. НН (претставник на месна заедница). 

 

9) Општина Делчево:  

Во периодот од 16.04 до 15.05.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

- Завршна сметка на Буџетот на Општина Делчево за 2014 година;  

- Годишен извештај на Општина Делчево за 2014 година;  

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

од 01.01.2014 до 31.12.2014. 

Истите не се  достапни на веб страната.  

Забелешка: На веб-страната стои само информацијата за нивно усвојување, но целите 

документи не се достапни за преземање. Побарани се од општината преку ИЈК. 

 

10) Општина Берово:  

Во периодот од 16.04. до 15.05.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 

процес. 

Во периодот од 16.04 до 15.05 направени се анкети со следните советници од 

Општината Берово: 

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

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

 

 

 



11) Општина Пробиштип:  

Во периодот од 16.04 до 15.05.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:   

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Пробиштип за 

периодот од 01.01.2015 до 30.03.2015. 

Истиот не е достапен на веб страната.  

Забелешка: За Кварталниот извештај 1 од 2015 година во Службениот гласник е 

објавена само одлуката за негово усвојување. 

Во периодот од 16.04 до 15.05. направени се анкети со следните членови на 

граѓанскиот сектор:  

1. НН (граѓанка), 

2. НН (граѓанин). 

 


