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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: 16.05.2015 

 

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

општините: Илинден (17.04.); Петровец (27.04.); Ѓорче Петров (28.04.) и Чучер Сандево 

(30.04.) 

Во истиот период поднесоа Барање за ПИЈК на 15.05/2015 до: Карпош, Центар, 

Аеродром, Кисела Вода, Ѓорче Петров, Петровец, Илинден и Чучер Сандево.  

 

1) Општина Карпош:  

 

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

буџетскиот процес:  

- Kвартален извештај за извршување на буџетот на Општина Карпош за извештајниот 

период за квартал од 01.01-31.03.2015 година (Сл. Гласник бр.7 од 24.04.2015)  

Во периодот од 16.04 до 15.05. направена е анкета со претставник на граѓанскиот 

сектор од Општината Карпош: 

1. НН (новинар) 

2) Општина Центар:  

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

процес на веб страната на Општина Центар 

 

3) Општина Аеродром:  

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

буџетскиот процес:  
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- План за измена на план за јавни набавки во Општина Аеродром за 2015 година (сл. 

Гласник бр.5 од 13.03.2015)  

- Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА за 2015 година (сл. 

Гласник бр.5 од 13.03.2015)  

- Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА за 2015 година (Сл. 

Гласник бр.6 од 01.04.2015) 

- План за измена и дополна на план за јавни набавки во Општина Аеродром за 2015 

година  (Сл. Гласник бр.6 од 01.04.2015)  

- Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА за 2015 година (сл. 

Гласник бр.7 од 29.04.2015)  

- План за измена на план за јавни набавки во општина аеродром за 2015 година (сл. 

Гласник бр.7 од 29.04.2015)  

Забелешка: Во овој период на веб страната беа објавени изданијата на Службениот 

гласник  кои не беа достапни во претходниот извештаен период, а во кои беа вклучени 

Завршната сметка и Годишниот извештај за 2014. Објавните податоци од Завршната 

сметка за 2014 на Општина Аеродром се скенирани во многу ситен формат и не се  

читливи. 

Во периодот од 16.04. до 15.05 не се направени се анкети претставници од Општината 

Аеродром. 

4) Општина Кисела Вода:  

Во периодот од 16.04. до 15.05.2015 немаме информација за објавени нови документи 

поврзани со буџетскиот процес.  

Забелешка: Општина Кисела Вода објави голем број службени гласници одеднаш на 

својата официјална веб страна во претходниот период, но повторно престана со 

редовна објава на службените гласници на веб страната. 

 

5) Општина Ѓорче Петров:  

 

Во периодот од 16.04. до 15.05.2015 немаме информација за објавени нови документи 

поврзани со буџетскиот процес. 

Забелешка: Во овој период на веб страната на општината беа објавени Завршната 

сметка на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2014 (објавена на веб страната на 

општината во категорија Завршни сметки) и Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2015 

(објавен на веб страната на општината во категорија Буџет)   
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6) Општина Петровец:  

Во периодот од 16.04. до 15.05.2015 немаме информација за објавени нови документи 

поврзани со буџетскиот процес. 

 

7) Општина Илинден  

Во периодот од 16.04. до 15.05.2015 немаме информација за објавени нови документи 

поврзани со буџетскиот процес. 

8) Општина Чучер Сандево:  

 

Во периодот од 16.04. до 15.05.2015 немаме информација за објавени нови документи 

поврзани со буџетскиот процес. 

Во периодот од 16.04. до 15.05. направени се анкети со претставници од советот од 

Чучер Сандево: 

1. НН (независен) 

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

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

Направена е анкета со претставник од општинската администрација: 

1. НН (член на администрацијата) 


