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Во период од 15.05. до 15.06.2015 година мониторите присуствуваа на две седници на 
советите од Полошкиот Плански регион, одржани на 19 мај во Општина Бреница, и на 
27 мај во Општина Боговиње. 

 

1) Општина Теарце :  

Во периодот од 15.05 до 15.06.2015 година нема објавено 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. 

 

2) Општина Тетово:  

 
Во периодот од 15.05 до 15.06.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Тетово за период од 
01.01.2015 - 31.03.2015 година. 
 
 
3) Општина Брвеница: 

Во периодот од 15.05 до 15.06.2015 немаме информација за објавени документи 
поврзани со буџетскиот процес. 

Во периодот од 15.05 до 15.06. направена е анкета со советник од Општина Брвеница: 
1. НН (претставник на партија која го сочинува мнозинството во советот). 

Направена е анкета со претставник од администрацијата: 
1. НН (сектор за финансии). 

Направена е анкета со претставник од граѓанскиот сектор: 
1. НН (локално културно уметничко друштво). 



4) Општина Гостивар:  

Во периодот од 15.05 до 15.06.2015 година немаме информација за објавени 
документи поврзани со буџетскиот процес. 
 

5) Општина Маврово-Ростуше:  

Во периодот од 15.05 до 15.06.2015 година немаме информација за објавени 
документи поврзани со буџетскиот процес. 

 

6) Општина Јегуновце:  
Во периодот од 15.05 до 15.06.2015 година немаме информација за објавени 
документи поврзани со буџетскиот процес. 
 
 

7) Општина Желино:  

Во периодот од 15.05 до 15.06.2015 година немаме информација за објавени 
документи поврзани со буџетскиот процес. 

 
8) Општина Боговиње:  

Во периодот од 15.05 до 15.06.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 
- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Боговиње за период 

од 01.01.2015 до 31.03.2015 
Забелешка: документот не е достапен на официјалната страна на Општина Боговиње 
(www.komunabogovine.gov.mk), но на барање истиот ни ги доставија веднаш по 
електронска пошта. 
Во периодот од 15.05. до 15.06. направена е анкета со советник од Општината 
Боговиње: 

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

1. НН (граѓанин). 

 
 
 
 
 



  9) Општина Врапчиште:  
 

Во периодот од 15.05. до 15.06.2015 објавен е документ поврзан со буџетскиот процес: 
- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Врапчиште за 

период од 01.01.2015 до 31.03.2015. 
Забелешка: Документот не е достапен на веб страната. Истиот е добиен од вработен во 
општината. 
Во периодот од 15.05. до 15.06. направена е анкета со советник од Општината 
Врапчиште: 

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

1. НН (локално здружение). 
 

 


