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Во периодот од 20.05. до 20.06.2015 година мониторите присуствуваа на седници на 
советите на: Општина Куманово (27.05.) и Општина Старо Нагоричане (28.05.2015). 

 

1) Општина Куманово: 

 

Во периодот од 20.05 до 20.06.2015 немаше објава на документи поврзани со буџетските 
процеси.  

 

2) Општина Крива Паланка: 

 

Во периодот од 20.05. до 20.06.2015 објавени се документи поврзани со буџетскиот 
процес:  

- Одлука за измени и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2015 
година 

- Прв Квартален Извештај за извршување на Буџетот  

Забелешка: Одлуката за Ребалансот е достапна на веб странта на општината преку 
Службен гласник бр. 5,  
http://www.krivapalanka.gov.mk/images/stories/documents/SluzbenGlasnik/slg5_2015.pdf а 
од страна на вработните во општината ни беше доставен I Квартален Извештај од Буџетот 
на Општина Крива Паланка.  
Во периодот од 20.05 до 20.06.2015год. направена е анкета со советник во Општина Крива 
Паланка: 

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

http://www.krivapalanka.gov.mk/images/stories/documents/SluzbenGlasnik/slg5_2015.pdf


Направена е анкета со член на општинската администрација: 

1. НН (Сектор за информирање). 

 

3) Општина Кратово:  

Во периодот од 20.05 до 20.06.2015 немаме информација за објавени нови документи 
поврзани со буџетските процеси. 

 

4) Општина Ранковце: 

Во периодот од 20.05 до 20.06.2015 немаме информација за објавени нови документи 
поврзани со буџетските процеси. 

Во периодот од 20.05 до 20.06.2015год. направена е анкета со член на граѓанскиот сектор 
од Општина Ранковце: 

1. НН (локален активист ). 

 

5) Општина Старо Нагоричане: 

Во периодот од 20.05. до 20.06.2015 објавен е документ поврзан со буџетските процеси. 
- Прв Квартален Извештај за Буџетот 

Забелешка: Документот ни беше доставен од страна на вработните во општината.  
Во периодот од 20.05. до 20.06. направена е анкета со советник во Општината Старо 
Нaгоричане: 

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

1. НН (Помлад референт за архивски и административно технички работи). 
 

6) Општина Липково: 
 

Во периодот од 20.05 до 20.06.2015 немаме информација за објавени нови документи 
поврзани со буџетските процеси. 


