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Во период од 15.02. до 15.03.2015 година мониторите присуствуваа на седница на 
советот на Општина Врапчиште одржана на 06.03.2015 година. 

Во периодот од 15.02 до 15.03 не беа поднесени барања за пристап до информации од 
јавен карактер, контактот со општините беше остварен по пат на телефонски разговори 
со претставници од општините. На 18.02.2015 година беше добиен одговор од 
Општина Тетово на барање кое беше поднесено писмено на 13.01.2015 година. 

 

1) Општина Теарце :  

Во периодот од 15.02. до 15.03.2015 година не се објавени документи поврзани со 
буџетскиот процес. 
Забелешка: Од  вработен во општината е добиен телефонски одговор дека во овој 
период немаат објавено документи поврзани со буџетскиот процес, завршната сметка 
е изработена, но се уште не е изгласана на совет и поради тоа не ни е доставена. 
 

 

2) Општина Тетово:  

Во периодот од 15.02 до 15.03.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 
процес. 
Забелешка: Веб страната на Општина Тетово е во функција и од неа може да се види 
дека Завршната сметка на Општина Тетово за 2014 година е на дневен ред на седница 
на советот која ќе се одржи на 06.04.2015 година. 

Во периодот од 15.02 до 15.03. направена е анкета со советник од Општина Тетово: 
1. НН (претставник на партија која не го сочинува мнозинството во советот). 

Направена е анкета со член на општинската администрација: 
1. НН (претставник на администрација). 



Направена е анкета со претставник од граѓанскиот сектор: 
1. НН (локално здружение). 
 

 
3) Општина Брвеница: 

 

Во периодот од 15.02 до 15.03.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 
процес. 

Забелешка: Интернет страната на Општина Брвеница е во функција, но податоците се 
стари, а од  вработен во општината е добиен телефонски одговор дека во овој период 
немаат објавено документи поврзани со буџетскиот процес и дека завршната сметка 
на општината се уште не е изгласана во советот на општината. 

 

4) Општина Гостивар:  

 
Во периодот од 15.02 до 15.03.2015 година објавени се следниве документи поврзани 
со буџетскиот процес: 

- Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Гостивар од 
01.01.2014 година до 31.12.2014 година (Образец К1); 

- Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски (Образец К2); 
- Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општините и јавните претпријатија основани од општините за период од 
01.01.2014 година до 31.12.2014 година (Образец К3); 

- Завршна сметка на Буџетот на Општина Гостивар за 2014 година. 
Истите се достапни на веб страната:  
http://www.gostivari.gov.mk/web/images/stories/PDF/Buletin/bz02-15_sg02-15.pdf 
Забелешка: Документите се содржани во Службен гласник на Општина Гостивар бр.2 
од 11.03.2015 година. 

Во периодот од 15.02 до 15.03. направена е анкета со член на општинската 
администрација од Општината Гостивар. 

1. НН (член на администрација) 
Направена е анкета со претставник од граѓанскиот сектор: 

1. НН (локално здружение). 
 
 
 
 



5) Општина Маврово-Ростуше:  

 
Во периодот од 15.02 до 15.03.2015 година објавени се следниве документи поврзани 
со буџетскиот процес: 
- Годишен Извештај за финансиското работење на Општина Маврово и Ростуше за 2014 
година; 
- Завршна сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2014 година. 
Истите се достапни на веб страната:  

http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/wp-content/uploads/2015/02/sg2-2015.pdf 
Забелешка: Документите се содржани во Службен гласник на Општина Маврово- 
Ростуше бр. 2 од 27.02.2015 година.  

 

6) Општина Јегуновце:  

 
Во периодот од 15.02 до 15.03.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 
процес. 
Забелешка: од вработен во општината е добиен телефонски одговор дека во овој 
период немаат објавено документи поврзани со буџетскиот процес. Завршната сметка 
е изготвена и треба да помине на совет на општината, па потоа ќе ни ја достават. 

 
 
7) Општина Желино:  

 
Во периодот од 15.02 до 15.03.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 

- Годишна сметка на Општина Желино за 2014 година. 
Забелешка: Од вработен во општината е добиен телефонски одговор дека во овој 
период ја имаат донесено Годишната сметка и истата ни беше испратена по 
електронска пошта наредниот ден. Истата е само на албански јазик и е нецелосна. Во 
овој период на веб страната на општината поставен е Буџетот на Општина Желино за 
2015 година, и истиот е само на албански јазик.  

8) Општина Боговиње:  

 
Во периодот од 15.02 до 15.03.2015 објавени се следниве документи поврзани со 
буџетскиот процес: 

- Завршна сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Боговиње за 
2014 година; 



- Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Боговиње за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2014 година до 
31.12.2014 година; 

- Годишен извештај на единицата на локалната самоуправа Боговиње за 2014 
година. 

Забелешка: Документите не се достапни на официјалната страна на Општина Боговиње 
(www.komunabogovine.gov.mk), но на барање истите ни ги доставија веднаш по 
електронска пошта. 

 
Во периодот од 15.02 до 15.03. направена е анкета со член на општинската 
администрација од Општината Боговиње: 

1. НН (сектор за финансии). 

 
 
  9) Општина Врапчиште:  

 

Во периодот од 15.02 до 15.03.2015 не се објавени документи поврзани со буџетскиот 
процес. 

Забелешка: Од разговор со вработен во општината ни беше соопштено дека имаат 
изготвено завршна сметка и годишен извештај, но се уште не се изгласани на совет.  

 

 


