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1. Општина Куманово 

Во периодот од 20.01 до 20.02 2015 не се објавени нови документи поврзани со 
буџетските процеси во Општина Куманово. 

Во периодот од 20.01 до 20.02. направена е анкета со советник во Општина Куманово: 

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

Направена е анкета со член на граѓанскиот сектор: 

1. НН (граѓанка) 

 

 

2. Општина Крива Паланка 

Во периодот од 20.01 до 20.02 2015 немаме информација за објавени нови документи 
поврзани со буџетските процеси во Општина Крива Паланка. 

Во периодот од 20.01 до 20.02. направени се анкети со следниве советници во Општина 
Куманово: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 
1. НН (Самостоен референт во Општина Крива Паланка) 

 

 

 



3. Општина Кратово  

Во периодот од 20.01 до 20.02 2015 немаме информација за објавени нови документи 
поврзани со буџетските процеси во Општина Кратово. 

 

4. Општина Ранковце 

Во периодот од 20.01. до 20.02.2015 немаме информација за објавени нови документи 
поврзани со буџетските процеси во Општина Ранковце. 

Веб страната на Општина Ранковце од 22.01.2015 е ажурирана и на неа за разлика од 
предходниот период има поголем број на информации (меѓу ниви и Буџет на Општина 
Ранковце за 2015, Завршна сметка на буџетот на Општина Ранковце за 2013, 2012, 2011, 
2010, 2009, Даночен биланс за истите години) 

Во периодот од 20.01. до 20.02. направена е анкета со советник во Општина Ранковце: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН  (Одделение за финансии) 

 

5. Општина Старо Нагоричане  

Во периодот од 20.01 до 20.02.2015 немаме информации за нови документи поврзани со 
буџетските процеси. 
Во периодот од 20.01 до 20.02. направена е анкета со член на граѓанскиот сектор во 
Општина Старо Нaгоричане: 

1. НН (новинар) 
 

6. Општина Липково  
 

Во периодот од 20.01. до 20.02.2015 немаме информации за нови документи поврзани со 
буџетските процеси. 
Во периодот од 20.01 до 20.02. направена е анкета со советник во Општина Липково: 

1. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот) 
Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Одделение за финансии). 


