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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: 16.03.2015 

 

Во периодот од 16.02 до 15.03.2015 мониторите присуствуваа на седници на советите 

на општините: Илинден (12.03.2015) и Аеродром (12.03.2015). При обид за присуство 

на седница на советот на Општина Кисела Вода (19.02.2015) не беше добиена дозвола 

од општинските органи. 

Во истиот период поднесоа барање за пристап до информации во општините до 

следниве општини: Карпош, Илинден, Кисела Вода, Петровец, Центар, Чучер Сандево 

и Ѓорче Петров.  

До денот на поднесување на овој извештај, одговор на барањето од претходниот 

извештај е добиен од општината  Аеродром.  

 

 

1) Општина Карпош:  

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

буџетскиот процес:  

- Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош за 2015 (Сл. 

Гласник бр.2 од 11.02.2015)  

- Одлука за определување финансиска поддршка за спортски клубови од подрачјето 

на  Општина Карпош (Сл.Гласник бр. 3 од 23.02.2015)  

- Одлука за издвојување на средства од Буџетот на Општина Карпош како помош за 

поплавените подрачја во Република Македонија. (Сл.Гласник бр. 3 од 23.02.2015)  

- Одлука за издвојување средства за едномесечен паушал на членовите на Советот 

на Општина Карпош како помош за поплавените подрачја на  Република 

Македонија. (Сл.Гласник бр. 3 од 23.02.2015)  

- Одлука за  отпис на основни средствапо извршен попис за 2014 година. (Сл.Гласник 

бр. 3 од 23.02.2015)  
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- Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 

општина Карпош, за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2014 

година или од 01.10.2014 до  31.12.2014 година (без документ) (Сл.Гласник бр. 3 од 

23.02.2015)  

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

Општината Карпош: 

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

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

Направени се анкети со член на општинската администрација: 

1. НН (Финансиско одделение) 

 

2) Општина Центар:  

Во периодот од 16.02 до 15.03.2015 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес. 

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

на општината. Општината Центар од неодамна престана да ги објавува службените 

гласници на веб страната. 

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

општинската администрација од Општината Центар: 

1. НН (Сектор за финансии) 

2. НН (Сектор за финансии) 

 

 

3) Општина Аеродром:  

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

буџетскиот процес:  

- Одлука за проширување на средствата во Буџетот на ОА за 2015 година (Сл.Гласник 

бр 3 од 24.02.2015)  

- Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања на 

отпремнина за пензионирање во општински буџетски корисник и исплата на 

парична помош поради смрт на член на потесно семејство (Сл.Гласник бр 3 од 

24.02.2015)  
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- План за измена и дополна на план за јавни набавки во Општина Аеродром за 

2015година (Сл.Гласник бр 3 од 24.02.2015) 

- Одлука за измена и дополна на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Аеродром за 2015 година (Сл.Гласник бр 3 од 24.02.2015)  

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за четвртиот 

квартал од 2014 година (добиен како одговор на наше барање за пристап до 

информации од јавен карактер) 

Во периодот од 16.02. до 15.03. направена е анкета со советник од Општината 

Аеродром: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Сектор за финансии) 

 

4) Општина Кисела Вода:  

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

- Одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства со 

новороденчиња на подрачје на Општина Кисела Вода (сл. гласник бр.1 од 

02.02.2015)  

 

5) Општина Ѓорче Петров:  

Во периодот од 16.02. до 15.03.2015 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес. 

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

на Општина Ѓорче Петров. Општината во овој период престана со редовна објава на 

службени гласници на веб страната. 

Во периодот од 16.02. до 15.03. направена е анкета со советник од Општината Ѓорче 

Петров: 

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

 

6) Општина Петровец:  

Во периодот од 16.02. до 15.03.2015 немаме информација за објавени документи 

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

на општината. Општината Петровец не објавува службени гласници на веб страната. 

Во периодот од 16.02. до 15.03. направена е анкета со претставник на Советот на 

Општината Петровец: 

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

 

7) Општина Илинден:  

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

процес:  

- Годишен извештај на Општина Илинден за 2014 година, објавен на веб страната 

во посебна категорија Годишни извештај  

Во периодот од 16.02. до 15.03. направена е анкета со член на Советот на Општината 

Илинден: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Финансиски прашања) 

 

8) Општина Чучер Сандево:  

Во периодот од 16.02. до 15.03.2015 немаме информација за објавени документи 

поврзани со буџетскиот процес. 

Забелешка: Општината Чучер Сандево нема веб страна  

 


