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 ’Граѓански буџет,, преставува основна алатка
за унапредување на транспаретноста и
отчетноста на Општина Центар Жупа.Преку
него ќе бидат објаснети пригодите и расходите
на општината за 2022 година , процесот на
донесување на Буџетот и проектните
активности кои треба да се реализираат во
текот на 2022 година.

 Целта на подготовка на Граѓанскиот Буџет за
2022 година на Општина Центар Жупа е да
обезбеди поголема информираност на
граѓаните за буџетот на општината на полесен
и достапен начин.



 ОБВРСКИ НА ГРАЃАНИНОТ
 Буџетот кој го имате пред Вас е план за

јавните пари за 2022 година.За истиот да
може да се реализира, граѓаните треба со
одговорност да ги исполнат нивните
обврски кон општината , редовно да ѓи
плаќаат даноците и таксите соодветно на
услугите.

 Само на овој начин општината ќе успее да
ги собере планираните средства навреме и
ќе биде во состојба да реализира поголем
дел од планираниот буџет.



 Вовед
 Буџетот на општината е годишен план на

приходи , други приливи и одобрени
средства и ги вклучува :

 Основен буџет
 Буџетот на дотации
 Буџетот на самофинансирачки

активности
 Буџетот на донации и
 Буџетот на заеми



Буџетот на општината се однесува за период од една
фискална година и започнува на 1 јануари и трае до 31
декември

 Основниот буџет е годишниот план на приходи, други
приливи и одобрени средства со буџетот за финансирање на
основните надлежности на општината.

 Буџетот на дотации е годишен план на приходи од дотации
и одобрени средства кои се користат за финансирање на
надлежностите на општината , за финансирање на конкретни
намени , надлежност , програми  и инвестициони проекти .

 Буџетот на самофинансирачки активности е годишен
план на приходи од активности на буџетските корисници кои
се дополнителни на основните активности дефинирани со
закон и на одобрените средства.

 Буџет на донации е годишен план на приходи од донации и
одобрени средства кои се користат строго наменски и согласно
со договорот склучен со донаторот.

 Буџет на заеми е годишен план на приливи од заеми и
одобрени средства кои се користат за финансирање на
надлежност , програми и проекти.



 Буџетот на општината се состои од општ , посебен и
развоен дел.

 Општиот дел содржи :
 Консолидарен биланс на приходи и расходи
 Функционална класификација на расходи
 Биланс на тековно оперативни приходи и расходи
 Биланс на капитални приходи и расходи
 Посебен дел опфаќа:
 Буџетски – тековно – оперативни програми
 Буџетски капитални програми


 Развојниот дел содржи :
 Плановите на програми за развој прикажани по

развојни проекти.



 Постапката за изготвување, донесување и
извршување на Буџетот на општината
преставува буџетски процес кој се
заоснова на следниве начела:

 Транспарентност
 Одговорност
 Законитост
 Економичност
 Ефикасност и
 ефективност



 Учесници во буџетскиот процес:
-Внатрешни( Градоначалник,Совет на општина ,
раководители на одделенија и на единките
корисници)
-Надворешни(Жителите на општината,НВО,бизнис
заедницата)
 Фази на Буџетскиот процес
I фаза-одлучување за целите на општината за
наредната година врз основа на стратегијата на
општината и потребите на граѓаните
II фаза- Анализа и изготвување на предлог буџет
III Фаза – Усвојување на буџетот
IV Фаза- Извршување на буџетот



Буџетски
календар/Можен датум

Буџетски активности-одговорност

Декември/февруари-март Советот на Општината го донесува Буцетскиот календар

април Министерот за финансии доставува до Владата на Република
Северна Македонија Фискална стратегија на РСМ за наредните
три години

април Советот на Општината разгледува развојни документи,
вклучително и фискална стратегија

септември Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со
образложение за потребните средства до општинските буџетски
корисници

октомври Општинските буџетски корисници ги доставуваат
предлог-пресметките за наредната година со
образложение за висината на износите по позиции

октомври Одделот за буџет врши преговарање и анализирање на
доставените предлог-пресметки и ги одредува приоритетите и
одредбите за новиот Предлог-буџет

октомври Разгледување на нови барања и предлози по кои одлучува и
дава насоки Градоначалникот

октомври Министерот за финансии доставува буџетски циркулар со насоки
за изготвување на Предлог-буџетот за наредната година



Буџетски календар/можен датум Буџетски активности-одговорност

октомври Градоначалникот до општинските буџетски
корисници ги доставува главните насоки за
изготвување на финансиските планови

Октомври-ноември Општинските буџетски корисници ги
доставуваат своите финансиски планови до
градоначалникот

ноември Градоначалникот го разгледува и
одобрува Предлог-буџетот подготвен од страна
на финансискиот оддел на општината

декември До советот се доставува конечен Предлог буџет
од подготвен од страна на финансискиот оддел
на општината

декември Се води расправа во телата на Советот на
Општината

Крај на декември Седница на Советот на Општината за
донесување на Буџетот за наредната буџетска
година

Јануари Започнува новата буџетска година



Вредноста е изразена во денари !

37.600.000;
32,88%

75.794.000;
66,28%

60.000;
0,05%

900.000;
0,79%

Структура на буџетот за 2022 година

Основен Буџет
Блок Дотации
Самофинансирање
Донации



Даночни приходи 6.870.000 денари 6,01%
Неданочни приходи 286.000денари 0,25%

Капитални приходи 4.620.000денари 4,04%

Приходи од дотации 75.794.000денари 66,28%

Приходи од
трансфери

25.884.000денари 22,63%

Приходи од донации 900.000денари 0,79%

Приходи од кредити 0денари 0

Вкупно 114.354.000денари 100%

Планирани извори на приходи за
2022 година



 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 6.870.000 денари
Данок од доход,од
добивка и од
капитални добивки

260.000  денари

Даноци на имот 1.560.000 денари
Даноци на специфични
услуги

5.050.000 денари



 Структура на расходи во вкупниот Буџет на
општината

Плати и надоместоци 70.688.000 денари
Резерви и
недефинирани расходи

110.000 денари

Стоки и услуги 19.957.000 денари
Каматни плаќања 60.000 денари
Субвенции и
трансфери

1.875.000 денари

Социјални бенифиции 30.000 денари
Капитални расходи 19.704.000 денари
Отплата на главница 1.930.000 денари



65,69%

34,31%

Основниот Буџет на Општина Центар Жупа е проектиран во
износ од 37.600.000 денари,од кои капитални расходи се
планирани во износ од 12.900.000 денари или 34.31%,

додека тековно оперативни расходи се планирани во износ
од 24.700.000 денари или 65,69%

тековно оперативни
расходи
капитални расходи



 Расходи на Буџетот на Општина Центар Жупа за 2022
година

Јавна чистота 150.000 денари • Одржување на јавни површини со чистење
и метење

• Набавка и поставување на садови за
отпадоци и друга опрема

Одржување и заштита на локални
патишта и улици 1.800.000 денари

• Зимско одржување
• Санирање на ударни дупки
• Чистење на наноси и свлечишта на

локални патишта и улици

Други комунални услуги 910.000
денари

• Субвенции за ЈП ,,КАЛЕ,,
• Одржување на системот за водоснабдување
• Заловување и третирање на кучиња

скитници

Јавно осветлување 1.450.000 денари • Редовно одржување на јавното
осветлување

• Покривање на трошоци за јавното
осветлување

Изградба и реконструкција на локални
патишта и улици 10.755.000денари

• Одржување на постојаната локална патна
мрежа

• Реконструкција на патната мрежа
• Планирања за изградбана нови локални

патишта



 РАЗВОЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ ЗА ПЕРИОД ОД
2022-2024 ГОДИНА

 Тригодишниот План на програми за развој за
2022-2024 година ќе се состои од капитални
инвестиции во областите: изградба на објекти
за водоснабдување, пречиситителни станици,
канализација, за реконструкција и
рехабилитација на локални патишта и улици,
изработка на урбанистички планови и други
мерки и активности согласно потребите.

 Планирани средства 1.200.000 денари



 Активности на општината со средства
добиени од надворешни извори

 Асфалтирање на патот за с.Бајрамовци
преку Биро за  регионален развој преку
Југозападен плански регион - 8.000.000
денари

 Асфалтирање на улицата од Центарот до
Џамијата  , преку Владата на Република
Северна Македонија – единица за
имплементација проекти со средства од
ТАВ-4.170.000 денари


