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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Кон Буџетот на Општина Демир Капија за 2022 година 

 

ЗАКОНСКИ ОСНОВИ 

СогласноЗаконот за изменување на Законот за Финансирање наединиците 
налокалната самоуправаобјавена во "Службен весник на СРМ" бр. 244 од 26.11.2019 
годинаопштината има ограничување во планирањето на приходите за тековната 
година кои се планираат со пораст од најмногу 50% од просечно остварените приходи во 
последните три години ,според податоците од трезорската евиденција  ,наместо 

досегашните10%.  Просечно остварените  приходи се пресметуваат од сопствените приходи 

,односно од следните видови на приходи: даночни приходи, неданочни приходи, капитални 
приходи и трансфери без дотација од данокот од додадена вредност. 

Овој износ може да се зголемува во случај кога општината има документ 

(решение, известување, договор и сл) со кој се утврдува дека ќе се изврши трансфер на 

средства од државна институција или во случај на промени кои се однесуваат на висината и 

видот на сопствени приходи на основниот буџет утврдени со закон врз основа на Oдлука на 

Советот или законски промени на сопствените приходи во текот на годината кои потоа 

соодветно се утврдуваат во Одлука за изменување  и  дополнување на Буџетот на 
општината која се донесува од Советот наопштината. 

Можност за планирање на повисок износ на Буџетот за 2022 година се дава и со 

планирање на приходи и расходи за превземени обрски по проекти и завршени јавни 

набавки во 2021 година кои  ќе се плаќаат во 2022 година од средства кои се обезбедени во 

2021 годинаи ќе се пренесат како вишок на приходи остварен на 31.12.2021 година. 
Со Законот за буџетите во целост се опфаќаат целите и начелата на современиот буџети се 

утврдуваат постапки со кои Законот за буџетите станува инструмент кој овозможува 
повеќегодишно буџетирање, односно доследна реализација на развојната цел на буџетот. 

 Буџетот на единицата на локалната самоуправа претставува годишен план на приходи, 
други приливи и одобрени средства и ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, 
буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности согласно 
член 2, точка 8 од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/05, 4/08, 103/08,156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16). 

Буџетот на општината се извршува согласно Одлука за извршување на Буџетот на 
општината за соодветната фискална година, со која поблиску се определува начинот и 
условите за управување и извршување на Буџетот. 

 

 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ ПРИХОДИ НА ОПШТИНА 

ДЕМИР КАПИЈА 

 

Планирани извори на приходи од кои ќе се финансираат расходите на 
ОпштинаДемир КапијавоБуџетотза 2022годинасеод: 

 

1. Даночни приходи 

2. Неданочни приходи 

3. Капитални приходи 

4. Трансфери донации 
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а) Даночни приходи 

Приходите на Буџетот на општината за 2022 година се планирани согласно 

законските рамки и досегашниот тренд на наплата од изворните приходи и дотациите од 

Буџетот на Република Северна Македонија и со Буџетот за 2022 година се планираат 

износи кои се дадени во табелата: 
 

Даночни приходи 12.134.332,00 9,71% 

Неданочни приходи 5.025.000,00 4,02% 

Капитални приходи 10.350.000,00 8,29% 

Трансфери и донации 97.397.706,00 77,98% 

 

Вкупно: 
 

124.907.038,00 

 

100,00% 

Од табеларниот приказ се заклучува дека најголемо учество во вкупните приходи со 

77,98% имаат приходите остварени од трансфери и донации, 9,71% отпаѓаат нeданочни 

приходи,додекаостанатите 4,02% се приходи од неданочни приходи, 8,29% од капитални 

приходи. 
Со анализата на даночните приходи се оценува способноста на општината да ги 

собери сопствените приходи особеноданоците на имот и комунални такси кои преставуваат 
фисакален капацитет на општината и идните активности на општинската администрација 

треба да бидат насочени кон зголемување на приходите остварени од данокот на имот и 

комунални такси. 

 

 

Даночните приходи во 2022 година се планираат во износ од 12.134.332,00 денари, 
при што нивниот распоред по видот на даночниот приход е даден во табеларниот приказ: 

 

Данок од доход,од добивка и од капитални добивки 720.000,00 5,94% 

Даноциод имот 3.960.000,00 32.63% 

Даноци од специфични услуги 6.744.332,00 55,58% 

Такси за користење или дозволи за вршење на дејност 710.000,00 5,85% 

Вкупно: 12.134.332,00 100% 

Кај структурата на даночните приходи може да се забележи дека најголемо 
учествоќе имаат приходите остварени од данокот на специфични услуги, односно 
уредување на градежното земјиште со процент од 55,58%, додека данокот од имот, ќе 

учествува со 32,63%, данокот на доход, од добивка и од капитални добивки отпаѓа 5,94%, 

што е во рамките на планираните средства, и такси за користење или дозволи за вршење на 
дејност со 5,85%. Ако посебно се анализираат само даноците од имот, се согледува нивната 

структура и учество во вкупниот износ наовој вид данок: 
 

7131 Данок на имот 2.250.000,00 

7132 Данок на наследство и подарок 200.000,00 

7133 Данок на промет на недвижност и и права 1.500.000,00 

7135 Казни и камати 10.000,00 

 Вкупно: 3.960.000,00 
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в)Капитални приходи 

г)Трансфери и донации 

 
 

Структурата на неданочните приходи за 2022 година во вкупниот Буџет на 

Општина  Демир  Капија е претставена во следната табела и тие се составени приходи од 
други владини услуги, такси и надоместоци и други неданочни приходи. 

 

722 Глоби, судски и административни такси 160.000,00 

723 Такси и надоместоци 4.020.000,00 

725 Други неданочни приходи 845.000,00 

 Вкупно: 5.025.000,00 

 

Кај неданочните приходи најголемо учество имаат такси и надоместоци 80,00%, следат 

други неданочни приходи 16,82% и глоби, судски и административни такси 3,18%. 

 

 

 

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања 10.350.000,00 

 Вкупно: 10.350.000,00 

 

 

 

Учеството на трансферите од други нивоа на власт и донациите од странство во вкупниот 

Буџет на Општината за 2022 годинасе застапени со следните износи: 
 

741 Трансфериоддруги нивоанавласт 97.097.706,00 

742 Донацииод странство  

300.000,00 

 Вкупно: 97.397.706,00 

Во делот на трансфери од други нивоа на власт доминираат дотациите од Буџетот на 
Република Северна Македонија за остварување на надлежностите во основното образование, 
социјална и детската заштита и музичка и сценско-уметничка дејност. 

Покрај наменските и блок дотации во овие приходи во основниот буџет 
наопштината спаѓаат и средствата добиени од Фондот за патишта (1.743.376,00 

денари),средствата од дотации од ДДВ (14.708.827,00 денари),во ставката за пренесениот 
вишок наприходи од минатата година во основниот буџет спаѓаат: пренесен вишок на 
приходи на сметката на основниот буџет 26.000.000,00 денари, средства како Трансфери од 

Буџетот на РСМ во вкупен износ од 9.768.387,00 денари и тоа од: средства од Бирото за 
Регонален Развој за: 

1. Изградба на улица бр.1 и бр.2 во с.Корешница на износ од 2.837.896,00 

2. Изградба на атмосверска канализација на улица бр.3 во Општина Демир 
Капија на износ од 1.112.709,00 

3. Изградба/Реконструкција бр.3 во Општина Демир Капија на износ од 
5.817.782,00 

Во донации од странство планирани се средстваво износ од 300.000,00 за спреведување 
на активности поврзани со проектот „Алтернативни наративи за толеранција и 
меѓукултурен дијалог за надминување на стереотипите и ширење на еднаквост.

б)Неданочни приходи 
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ПЛАНИРАНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 

 

Вкупните планирани расходи на Општина Демир  Капија за 2022 година 

изнесуваат  124.907.038,00  денари и со тоа се запазува буџетското правило на балансирани 
приходи и расходи . Истите се утврдени по одредени намени и видови согласно 

економската класификација. 
 

40 Плати, наемнини и надоместоци за вработените 52.069.176,00 

41 Резерви и недефинирани расходи 300.000,00 

42 Стоки и услуги 26.911.374,00 

45 Каматни плаќања 20.000,00 

46 Субвенции и трансфери 14.761.488,00 

47 Социјални бенифиции 240.000,00 

48 Капитални расходи 27.405.000,00 

49 Отплата на главница 3.200.000,00 

  

Вкупно: 
124.907.038,00 

 

Од табеларниот приказ може да се констатира дека со планираните расходи на 

општина Демир Капија се утврдува значајна развојна компонента на јавните услуги кои се 

надлежност на општината. Учеството на капиталните расходи е со 21,94% со што ќе се 

иницира изградбата на нова инфраструктура и ќе се подобрат јавните услуги. 
Во делот на расходите  , 55% покрајобезбедувањето на редовното функционирање на 

општината се содржани и расходите зафинансирање на комуналните услуги и тековното 
одржување на основното образование, детската заштита, и музичко-сценската уметничка 
дејност. Во Буџетот на Општина Демир Капија се обезбедени средства за функционирање 
на 1 основно училиште, 1 градинкa, 1 дом на култура. Платите и надоместоците на 
вработените воопштинската администрација ,локалните јавни установи вклучувајќи ги и 
надоместоците за членовите на советот на општината  учествуваат со 41,69%. Субвенциите 

и трансферите во најголем дел ги опфаќаат трансферите до невладините организации, 
спортските клубови и локалните општински  установи ќе учествуваат со 11,82%. 

Социјалните бенефиции ќе учествуваат со 0,19% и резервите и недефинираните расходи 

со0,24%, каматните плаќањасо 0,16% и отплата на главница со2,56%. 

 

 

ТЕКОВНО- ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ 

 

Согласно законската регулатива општинскиот буџет се следи преку различните 

видови на расходи ,односно тековно- оперативните и капиталните расходи. 
Во рамките на тековно - оперативните расходи доминираат расходите застоки и 

услуги 30,07 % и плати и надоместоци 61,82 % со што се обезбедува редовна основна 

функција на општината и локалните јавни установи. Со пренесените надлежности во 

образованието и детската заштита, и културата се зголемувафискалната одговорноста на 
општината. 

 

40 Плати, наемнини и надоместоци за вработените 52.069.176,00 

41 Резерви и недефинирани расходи 300.000,00 

42 Стоки и услуги 26.911.374,00 

45 Каматни плаќања 20.000,00 

46 Субвенции и трансфери 14.761.488,00 

47 Социјални бенифиции 240.000,00 
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Плати, наемнини и надоместоци за вработените 

Резерви и недефиниран ирасходи 

Стоки и услуги 

49 Отплата на главница 3.200.000,00 

 Вкупно:  97.502.038,00 

 

 

 

Платите и надоместоците кои се неопходни за функционирање на Општина 

Демир Капија и локалните јавни установи се планираат даопфатат околу 41,69%од вкупно 

планираните расходи во 2022 година. 
 

401 Основни плати 35.945.800,00 

402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачи 13.713.376,00 

404 Надоместоци 2.410.000,00 

 Вкупно: 52.069.176,00 

 

 

 

 

413 Тековни резерви(разновидни расходи) 300.000,00 

 Вкупно: 300.000,00 

 

Средствата од  тековната резерва се користат за одредени итни потребина 

општината, доколку не се обезбедени средства или не се обезбедениво доволен износ. 
Советот на општината со одлуката за извршување на буџетот на општината ,ја 

определува употребата на средствата за претходно утврдените намени. 
 

 

 

Во 2022 година планираниот дел на Буџетот на Општина Демир Капија кој се 

однесува на стоки и услуги наменет за потребите на локалната самоуправа, основното 
училиште и детските градинки изнесува 21,55 % од вкупно планираните расходи. 

 

 

420 Патни и дневни расходи 330.000,00 

421 Комунални услуги,  греење , комуникации и транспорт 6.791.000,00 

423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки 3.522.000,00 

424 Поправки и тековно одржување 6.683.000,00 

425 Договорни услуги 6.343.088,00 

426 Други тековни расходи 2.242.286,00 

427 Привремени вработувања 1.000.000,00 

 Вкупно: 26.911.374,00 
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Субвенции и трансфери 

Социјални бенифиции 

Отплата на главница 

 
 

Средствата за каматни плаќања опфаќаат 0,16% од вкупните расходи во буџетот. 
 

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори   20.000,00 

  

Вкупно: 
20.000,00 

 

 

Средствата засубвенции  трансфери опфаќаат 11,82 % од вкупните расходи во 

буџетот. 
 

463 Трансфери до невладини организации 810.000,00 

464 Разни трансфери 13.951.488,00 

  

Вкупно: 
 14.761.488,00 

 

 

Социјалните надоместоци опфаќаат 0,19 %од вкупните расходи. 
 

471 Социјални надоместоци          240.000,00 

  

Вкупно: 
         240.000,00 

 

 

Отплата  на  главница опфаќаат 2.56 % одвкупните расходи. 
 

493 Отплата на главница до други нивоа на власт        3.200.000,00 

  

Вкупно: 
      3.200.000,00 

 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

Капиталните расходи во најголем дел се однесуваат на изготвување на проекти, 

изградба на улици и патишта,водовод, канализација во урбаниот дел на општината, како и 

во руралниот дел наопштината. Во капиталните расходи се планирани и средства за 

купување на мебел, опрема возила и машини. Овие расходи се во функција на подобрување 

на јавните услуги и подобрување на инфраструктурата во општината. Учеството на 

капиталните расходи изнесува 21,94%. 

 

480 Купување на опрема и машини 200.000,00 

482 Други градежни објекти 24.100.000,00 

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.605.000,00 

486 Купување на возила 1.500.000,00 

 Вкупно: 27.405.000,00 

Каматни плаќања 



ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПО ПРИОРИТЕТИ УТВРДЕНИ ВО 

ПРОГРАМИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 

 

АО-СОВЕТ НА ОПШТИНА 

 

Во оваа програма се планираат тековно–оперативните расходи поврзани со работата 

насоветниците во Советот наопштината и тоа за: 
1. Надоместоци за советниците, 
2. Дневници и патни трошоци, 
3. Други трошоци директно поврзани со работата на советниците (телефонски сметки, 

материјални трошоци др.), 
4. Други трошоци кои се директно поврзани со работата и надлежностите наСоветот 

(награди кои ги доделува Советот наопштината и постојна резерва која ја одредува 

Советот). 
5. Отплата на главница по основ на долгорочно задолжување на Општината за МСИП 

кредит (за изградба на три улици во Демир Капија ) 
• Работата  на Советот на Општина Демир Капијасе финансира во износ од 5.065.000,00 

денари. 

 

 

 

Д0-ГРАДОНАЧАЛНИК 

 

Во оваа програма се планираат тековно–оперативните расходи кои се потребни за 

работа на градоначалникот наопштината и тоа: 
 

1. Плати и надоместоци за градоначалникот, 

2. Дневници и патни трошоци за градоначалникот, 
3. Други трошоци директно поврзани со работата на градоначалникот (телефонски 

сметки, материјални трошоци др.), 
4. Други трошоци кои се директно поврзани со работата на градоначалникот и 

вработените во кабинетот на градоначалникот (награди кои ги доделува 

градоначалникот). 
 

Работата на Градоначалникот на Општина Демир Капија се финансира во износ од 3.777.250,00 

денари. 

 

ЕО-ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

 

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи кои се потребни за работа на 

општинската администрација и тоа: 
1. Плати и надоместоци за вработените во општинската администрација. 

2. Тековно - оперативните трошоци потребни за работењето на општината, вклучувајќи 

го и работењето на советот, градоначалникот и кабинетот на 

градоначалникот(канцелариски материјал, телефонски сметки и интернет, 
потрошена електрична енергија, вода, тековно – оперативни трошоци поврзани со 
одржување на возила и објекти други трошоци). 

3. Плаќањето по судски решенија, каматните плаќања, отплата на краткорочна 
позајмица. 
Средства кои се планираат за работата на општинската администрација се во износ 

од 27.375.036,00денари. 
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ЕА- КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НАОПШТИНАТА 

 

Во оваа програма се планираат капиталните расходи за следниве намени: 
1. Набавка на опрема за потребите наопштинската администрација, Советот 

наопштината,и кабинетот на градоначалникот; 
2. Набавка  на возила за потребите на општинската администрација, Советот на 

општината и кабинетот на градоначалникот и 

3. Изградба на деловни објекти за потребите наопштинската администрација, Советот 

наопштината, градоначалникот. 
4. Наомест за одземен имот (експропријации) за изградба/реконструкција на улици и 

патишта. 
Програмата е планирана со средства во износ од 3.305.000,00 денари. 

 

 

 

Ф1- УРБАНИСТИЧКОПЛАНИРАЊЕ 

 

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи за урбанистичко планирање 

кои се однесуваат на подготовка и донесување на годишна програма за изработка на генерален 
урбанистички план, детален  урбанистички план, урбанистички план засело и урбанистички 
план вон населено место. 
Во буџетот се планираат средства за функциите во делот на урбанистичкото планирање и 
уредување на просторот и истите се во износ од 1.500.000,00 денари. 

 

 

 ФА - Капитални расходи за уредување на градежно земјиште  
 

 

Во оваа програма се планираат капиталните расходи кои произлегуваат од уредување на 
градежно земјиште и тоа: 

1. Изведување на градежни и работни зафати со цел обезбедување на пристап до јавен пат 
и поставување на инсталација (водоводна, канализационо – фекална и атмосферска, 
електрична, телекомуникациона и друга инсталација со приклучоци до градежната 
парцела), 

2. Набавка на материјали потребни за изведување на инфраструктурни објекти како што се 
патишта и материјали за изведба на водоводна, канализационо – фекална и атмосферска, 
електрична, телекомуникациона и друга инсталација. 

3. Надзор над изградбата. 
 Финанансирањето на оваа програма е во вкупен износ во висина од 1.500.000,00. 

 

Г1 Поддршка на локалниот економски развој 
 

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи наменети за финансирање на 
активности со цел обезбедување на поддршка на локалниот економски развој и тоа: 

 

1. Издавање на информативен материјал и публикации со кои се промовира економскиот 
потенцијал на општината, 

2. Одржување на локални саеми,  
3. Активности наменети за зголемување на вработеноста преку соодветни тренинг 

програми  
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4. Активности поврзани со подобрување на економскиот потенцијал на фирмите кои 
работат на територијата на општината. 

  

Расходите од оваа потпрограма се наменети за партиципација на општината во проекти 
односно партиципација за проекти на општината во центарот за развој на Вардарски плански 
регион. Оваа програма е предидена исплата на учеството на општината на следните проекти: 

изградба на ново сообраќајно решение во Демир Капија – клучка, крајбрежно команално 
уредување на река Бошавица, изработка на проект ,,Етно-село Клисура’’ како и годишната 
членарина за финансирање на работата на Центарот за развој на Вардарски Плански регион.Во 
колоната Донации се планираат средства во видина од 300.000,00 денари за финансирање на 
активности поврзани со реализација на проектот „Алтернативни наративи за толеранција и 
меѓукултурен дијалог за надминување на стереотипите и ширење на еднаквоста. Вкупните 
расходи за оваа програма се планираат на износ од 3.102.636,00 денари. 
 

ГД - Проекти за енергетска ефикасност 

 

Во оваа програма се планираат капиталните расходи кои се поврзани со подобрување и 
унапредување на енергетската ефикасност на локално ниво. Планираните расходи за оваа 
програма се на износ од 100.000,00 денари. 
 

Ј3 Јавно осветлување 

 

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи поврзани со одржување и 
функционирање на системите за јавно осветлување во општината.  Финансирањето на оваа 
програма е на износ од 1.500.000,00 денари. 
 

 Ј4 Јавна чистота  
 

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи поврзани со одржување на 
јавната чистота во општината, односно собирање и транспортирање на комунален отпад, 
набавка на средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Износот на средства за 
финансирање на оваа програма е на износ од 1.300.000,00 денари. 
 

Ј6 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на 
сообраќај  

 

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи поврзани со:  
− Активности за редовно одржување на коловозот и патот; 
− Чистење на коловозот, уредување на банкини, заштита на косини, насипи, усеци 

изасеци, чистење и уредување на одводите на патот, сливници, поправка на потпорни и 
обложни ѕидови, тунели и други објекти на патот; 

− Одржување на прегледност на патишта; 

− Чистење на снег и мраз на коловозот, посипување на коловозот со сол или други 
абразивни средстваи 

− Чистење, замена и поправка на хоризонтална и вертикална сигнализација на патот, на 
огради и заштитна мрежа на патот и на друга опрема на патот. 
Предвидени средства во буџетот за 2022 година за финансирање на оваа програма се на 
износ од 350.000,00 денари. 

 

 Ј7 Одржување и користење на паркови и зеленило  
 

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи поврзани со одржување на 
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постојните паркови и обновување на зеленилото во општината. Висината на планираниот износ 
на расходи повразани со програмата е 300.000,00 денари. 

 

 JA Изградба на јавно осветлување  
 

Во оваа програма се планираат капиталните расходи кои се поврзани со набавка, 
реконструкција и поставување на нови системи за јавно осветлување. Планираните расходи за 
оваа програма се во висина од 5.000.000,00 денари. 

 

 ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици  
 

Во оваа програма се планираат капиталните расходи кои се поврзани со изградба и 
реконструкција на локални патишта и улици. Во буџетот на општината средствата предвидени 
за реконструкција на улици патишта и автопати се во висина од 14.000.000,00 денари. 

 

 JФ Изградба на сообраќајна сигнализација 

 

Во оваа програма се планираат капиталните расходи во висина од 500.000,00 денари кои се 
поврзани со поставување и заменување на сообраќајните знаци и заштитна опрема на 
локалните патишта и улици, односно подигање на вертикална и хоризонтална сигнализација.  

 

 

 JИ Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води  
 

Во оваа програма се планираат капиталните расходи кои се поврзани со изградба, 
реконструкција и доградба на канализациониот систем на територијата на општината и набавка 
на потребната опрема. За изградба на прочестителни станици и колектори за населените места 
во општина Демир Капија се на износ од 2.500.000,00 денари. 

 

 K2 Музичко и сценско - уметничка дејност  
 

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи за спроведување на музичка 
драмска, оперска, балетска и играорна дејност. 
Платите на вработените и тековно-оперативните расходи се финансираат од блок дотации од 
Министерство за Култура воизнос од 3.843.116,00 денари, за сите останати активности на 
Домот на културата ги користи средствата од Самофинансирачки активности за која доставува 
финансиски план до општината и се предвидени средства во висина од 635.000,00 денари и 
средства од буџетот наопштина Демир Капија во износ од 250.000,00 денари. 

  

 Л0-Спорт и рекреација 

 

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните  расходи поврзани со организирање на 
спортски активности  манифестации,  поддржување на натпревари  на општинско ниво, 
поддршка на училишниот спорт,  поддршка на масовни спортско рекреативни активности на 
граѓаните  и  друго. Кофинансирањето на општината за изградба на фудбалкото игралиште се 
планира да се финансира преку оваа програма .Програматасе планира да се реализира со 

средства во висинаод  500.000,00 денари. 
 

 Н1-ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Во оваа програма се планираат расходи поврзани со работењето на основните училишта и тоа: 
плати  и  надоместоци на вработените во основните училишта, набавка на канцелариски и 
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други материјали, трошоци за телефон, интернет, поштенски услуги, електрична енергија, 
греење, вода, подигање на смет, тековни поправки и одржување на згради ,канцелариска 

опрема и возила во сопственост на основните училишта и други расходи. 
Училиштето како буџетски корисник на општината подготвува финансиски планови за своето 
работење. Во основното образование за централното основно училиште и подрачните 
училишта на подрачјето наопштина Демир Капијасе планираат средства од самофинансирачки 
активности во висина од 1.530.000,00 денари. 
Од блок дотациите се финансираат платите и тековното одржување на училиштата со средства 

во висина од 32.878.000,00 денари. 
 

 НА Капитални расходи за основно образование  
 

Во оваа програма се  планираат  капиталните расходи за изградба, доградба и реконструкција 
на основни училишта, како и нивно опремување. Средства во висина од 1.000.000,00 денари се 
предвидени за поддршка на изградба на училишна кујна со трпезарија во училиштето Димче А. 
Габерот. 
 

 Р1 Заштита на животната средина и природа 

 

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи поврзани со преземање на 
мерки и активности поврзани со унапредување и заштита на животната средина и природа.  
Програмата е придвидено да се финансира со средства во висина од 300.000,00 денари. 
 

 В1-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ 

Во оваа програма се планираат расходи поврзани со работењето на детските градинки и 

тоа:плати и надоместоци на вработените во градинките, набавка на канцелариски и 

другматеријал,трошоци за телефон, интернет, поштенски услуги, електрична енергија ,греење, 
вода, подигањенасмет,  тековни поправки и одржување на згради, канцелариска опрема и др. 
Детските градинки се корисници на блок дотацијаод Министерство за Труд и социјална 
политика и таа за 2022 година изнесува 8.156.000,00 денари, наменети се за плати и 
надоместоци од плати и тековно-оперативни расходи.Планираните средства од 

Самофинансирачки активности изнесуваат 2.500.000,00денари и за начинот на користење на 

истите доставуваат финансиски план до општината. 

 

 Њ0-ПРОТИВПОЖАРНА  ЗАШТИТА 

Во оваа програма се планираат расходи поврзани со финансирање на тековно оперативните 
активности на противпожарните единици, учество во финансирање на противпожарна единица 
која го покрива нејзиното подрачје, финансирање на програмски активности на доброволните 
противпожарни друштва и нивни здруженија на подрачјето на општината, финансирање на 
ангажманот и потребите на сезонските пожарникари, доброволните пожарникари и граѓани кои 
учествуваат во акции за гасење на пожари. Планираниот износ на расходи за оваа програма 
изнесува 60.000,00 денари. 
 Џ1-РОДОВА ЕДНАКВОСТ 

Во оваа програма се планираат тековно–оперативните расход и поврзани со родовата 
еднаквост. Во Програмата се планираат активности во делот воведување на родовиот пристап 

во креирање на политики,донесување на одлуки и пристап до ресурсите на општината. 
Трансферирите кои се предвидуваат за финансирање на оваа програмa се на износ од 
100.000,00 денари. 
 

Изработил: 
Сектор за финансиски прашања 

 


