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Во периодот од 20.02.2015год. до 20.03.2015год. мониторите присуствуваа на седници на 

советите на: Општина Куманово на 11.03. 2015, Општина Кратово на 12.03.2015год. и 

Општина Липково 16.03.2015год. 

 

1. Општина Куманово 

Во периодот од 20.02 до 20.03 2015 за Општина Куманово објавен е документ поврзан со 
буџетските процеси: 

- Четврт квартален извештај за Буџетот на Општина Куманово 

Документот не е објавен на официјалната веб страна на општината.  Истиот ни е доставен 

од вработени во општината на усмено барање по телефон. 

Во периодот од 20.02 до 20.03. направена е анкета со член на општинската 

администрација во Општина Куманово: 

1. НН (Сектор за култура, спорт и социјална заштита) 

 

2. Општина Крива Паланка 

Во периодот од 20.02 до 20.03.2015 објавени се следниве документи поврзани со 

буџетскиот процес: 

– Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К1, К2 и 

К3 за IV квартал за 2014 година. 

- Изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината 
Крива Паланка за 2015 год.  



Забелешка: IV Квартален извештај од Буџетот на Општина Крива Паланка не е објавен на 
официјалната веб страна на општината. Истиот е добиен по e mail од вработените во 
општината, по усмено барање по телефон. 
Во периодот од 20.02 до 20.03. направена е анкета со член на граѓанскиот сектор во 

Општина Крива Паланка: 

1. НН (новинар) 

 

3. Општина Кратово  

 

Во периодот од 20.02 до 20.03.2015 објавен е документ поврзан со буџетските процеси во 

Општина Кратово: 

- IV Квартален извештај од Буџетот на Општина Кратово 
Забелешка: документот не е објавен на официјалната веб страна на општината. Истиот е добиен 
по e mail од вработените во општината, по усмено барање по телефон. 
Во периодот од 20.02 до 20.03. направена е анкета со советник во Општина Кратово: 

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

Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Комунален инспектор) 

 

4. Општина Ранковце 

 

Во периодот од 20.02.2015 до 20.03.2015 објавен е документ поврзан со буџетските 

процеси во Општина Ранковце: 

- IV Квартален извештај од Буџетот на Општина Ранковце 

Забелешка: документот не е објавен на официјалната веб страна на општината. Истиот е 

побаран од вработените во општината, преку телефон. Вработените извештајот  го 

испратиле по пошта три дена по нашето барање. Истиот ќе биде достапен во наредниот 

извештај.  

Во периодот од 20.02 до 20.03. направена е анкета со со член на граѓанскиот сектор во 

Општина Ранковце: 

1. НН (граѓанин)  



5. Општина Старо Нагоричане  

 

Во периодот од 20.02. до 20.03.2015 објавен е документ поврзан со буџетските процеси во 

општината: 

- IV Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане 

Забелешка: Документот не е објавен на веб страната на општината. Истиот е побаран од 

вработените преку телефон и тие го испратиле по пошта. Истиот ќе биде достапен во 

наредниот извештај. 

 

6. Општина Липково  

 

Во периодот од 20.02. до 20.03.2015 објавен е документ поврзан со буџетските процеси во 

општината: 

- IV Квартален извештај за извршување на буџетот 

Забелешка: IV Квартален извештај на Општина Липково не е објавен на веб страната, но 

добиен е од страна на вработените во општината. 


