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МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МОНИТОРИРАЊЕ НА БУЏЕТСКАТА 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

 

Автори: Сузана Гроздановска и Соња Хаџи Николов 

Организација: Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска 

Скопје 

Регион: Скопски регион (Карпош, Центар, Аеродром, Кисела Вода, Ѓорче Петров, 

Петровец, Илинден и Чучер Сандево) 

Датум: 16.02.2015 

 

Во периодот од 16.01 до 15.02.2015 мониторите присуствуваа на седници на советите 

на општините: Ѓорче Петров, Карпош и Чучер Сандево одржани на 30.01.2015 (Ѓорче 

Петров), 10.02.2015 (Карпош) и 13.02.2015 (Чучер Сандево) 

Во истиот период (на 05.02.2015) беа поднесени барања за пристап до информации во 

општините: Карпош, Центар, Аеродром, Кисела Вода, Ѓорче Петров, Петровец, 

Илинден и Чучер Сандево. 

До денот на поднесување на овој извештај, одговор на барањето од 05.11.2014 е 

добиен од:  Карпош, Ѓорче Петров и Чучер Сандево.  

 

1) Општина Карпош:  

Во периодот од 16.01 до 15.02.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Буџет за 2015 на Општина Карпош (Сл. гласник бр.18 од 25.12.2014)  претходно 

немавме пристап бидејки бараше лозинка, но сега веќе е отворен. Исто така е 

достапен на веб страната во посебна категорија Буџет 2015  

 Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Карпош за 2014 со Решение за објава (Сл. гласник бр.18 од 25.12.2014)   

 Одлука за извршување на буџет  на Општина Карпош за 2015 година, со 

решение за објава (Сл. гласник бр.18 од 25.12.2014)   

 Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2015 година , со решение за 

објава (Сл. гласник бр.18 од 25.12.2014)   

 Одлука за изменување и дополнување на одлуката за долгорочно задолжување 

на Општина Карпош со заем кај финансиската институција бр.7-7665/10 од 

12.11.2014 и согласност за инструменти за обезбедување на Општина Карпош 

со решение за објава (сл. Гласник бр.19 од 31.12.2014)  
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 Хронолошки регистар на прописите и другите акти објавени во службен гласник 

на Општина Карпош за 2014  (сл. Гласник бр.20 од 31.12.2014)  

 Буџетскиот календар за 2015 година со решение за Објава (сл.гласник бр.1 од 

15.01.2015)  

 Одлука за финансиско учество на Општина Карпош  во реализација на проектот 

изработка на технишка документација за регулација и уредување на  коритото 

на реката Лепенец, со ртешение за Објава (сл.гласник бр.1 од 15.01.2015)  

 Одлука за објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка на 

спортски клубови на подрачјето на Општина Карпош со решение за објава 

(сл.гласник бр.1 од 15.01.2015)  

Забелешка: Со барање за пристап до информации од јавен карактер (наш бр.03-20 од 

05.02.2015) е побаран Четвртиот квартален извештај за извршување на Буџетот за 2014 

на Општина Карпош, на што добивме одговор дека кварталниот извештај ќе биде 

рагледуван на следната седница на советот. 

Во периодот од 16.01 до 15.02 направена е анкета со советник од Општината Карпош: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Соработник-општинска администрација) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локална активистка) 

 

2) Општина Центар:  

Во периодот од 16.01 до 15.02.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 Буџетот за 2015 на Оптшина Центар е  достапен во посебна категорија на веб 

страната, исто така е објавен и во сл. гласник бр.18 од 29.12.2014  

 О Д Л У К А за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2015 година 

(сл. гласник бр.18 од 29.12.2014)  

Забелешка: Општина Центар од почетокот на февруари има нова веб страна која е 

далеку попрегледна, со поголем обем на информации и започна со информирање на 

јавноста за буџетски алокации за одделни програми и проекти со објавуавање на 

банери на веб портали. 

Во периодот од 16.01 до 15.02 направена е анкета со советничка од Општината Центар: 

1. НН (претставничка на партија која го сочинува мнозинството во советот) 
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3) Општина Аеродром:  

Во периодот од 16.01 до 15.02.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес:  

 План за дополна на Планот за јавни набавка на Општина Аеродром за 2015 

година (сл. гласник бр.1 од 22.01.2015)  

 Одлука за одобрување на дополнителни финансиски средства на детските 

градинки на територијата на Општина Аеродром (сл. Гласник бр.1 од 

22.01.2015)  

 Одлука за доделување финансиска помош-донација за санирање на 

последиците во поплавените подрачја во Република Македонија (сл. гласник 

бр.2 од 10.02.2015)  

 Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА за 2015 година 

(сл. гласник бр.2 од 10.02.2015)  

Во периодот од 16.01 до 15.02 направена е анкета со советник од Општината 

Аеродром: 

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

 

4) Општина Кисела Вода:  

Во периодот од 16.01 до 15.02.2015  објавен е  документ поврзан со буџетскиот 

процес: 

 План за извршување на внатрешна ревизија за 2015 година  

Забелешка: Општината Кисела Вода не ги објавува службените гласници на веб 

страната. Буџетот за 2015 година не е достапен на веб страната. 

Во периодот од 16.01 до 15.02 направена е анкети со претставник на граѓанскиот 

сектор од Општината Кисела Вода: 

1. НН (граѓанин) 

 

5) Општина Ѓорче Петров:  

Во периодот од 16.01 до 15.02.2015 објавени се следните  документи поврзани со 

буџетскиот процес: 

 Трет квартален извештај за извршување на Буџетот за 2014 на Општина Ѓорче 

Петров (добиен како одговор на Барање за пристап до информации од јавен 

карактер) 



 4 

 Четврт квартален извештај за извршување на Буџетот за 2014 на Општина Ѓорче 

Петров (добиен како одговор на Барање за пристап до информации од јавен 

карактер) 

Забелешка: Општина Ѓорче Петров не ги објавува службени гласници на веб 

страната. Буџетот за 2015 година не е достапен на веб страната.  

 

6) Општина Петровец:  

Во периодот од 16.01 до 15.02.2015  немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес. 

Забелешка: Нема објава на документи поврзани со буџетскиот процес на веб страната 

на општината. Општината Петровец не ги објавува службените гласници на веб 

страната. Буџетот за 2015 година не е достапен на веб страната. 

 

7) Општина Илинден  

Во периодот од 16.01 до 15.02.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

 План за јавни набавки за 2015  

Во периодот од 16.01 до 15.02 направена е анкета со член на општинската 

администрација од Општината Илинден: 

1. НН (Финансии) 

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (локален активист) 

 

8) Општина Чучер Сандево:  

Во периодот од 16.01 до 15.02.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес:  

 Четврт квартален извештај за извршување на Буџетот за 2014 на Општина Чучер 

Сандево (добиен како одговор на Барање за пристап до информации од јавен 

карактер) 

Забелешка: Општината Чучер Сандево нема веб страна 

 


