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 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002) и член 143 од 
Деловодникот на Советот на Општина Демир Капија ("Службен гласник 
на ЕЛС Демир Капија бр.05/2005"), Советот на ЕЛС Демир Капија на 
седницата одржана на ден  07.03.2023 година, донесе: 
 

З А В Р Ш Н А  С М Е Т К А 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 

ЗА 2022 ГОДИНА 
 

Член 1 
Завршната сметка на Буџетот на општина Демир Капија за 2022 

година се состои од: 
  

Планирани Реализирани 
 

-Вкупно приходи                    142.771.496,оо                            

127.257.319,оо   
Даночни приходи 15.160.000 16.598.051 

Неданочни приходи 5.340.000  2.820.090 

Капитални приходи 6.624.332 2.425.461 

Дотации  47.904.411     49.174.807 

Трансфери 64.264.249            55.273.910 

 

Донации             566.900 965.000 

Пренесено салдо од 
2021 

 

 година -дотација 

2.911.604  

 
 

-Вкупно расходи                                    142.771.496,oo                           

126.617.792,oo  

Утврдени намени 142.471.496 126.617.792 

Резерви 300.000 0 

 

-Салдо на 31.12.2022 година(буџет)                                     
127.751 ,00 денари 
 
 
 
 
 
 

Член 2 



 

 

 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на 
основниот буџет во износ од 127.751,oo денари се пренесува како вишок 
на приходи од претходната година на основниот буџет на општина 
Демир Капија за 2023 година. 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на 
буџетот на наменските дотации во износ од 1.641.208,oo денари се 
пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на 
наменски дотации на општина Демир Капија за 2023 година. 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на 
буџетот на самофинансирачки активности во износ од 24.527,oo денари 
се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот 
на самофинансирачки активности на општина Демир Капија за 2023 

година. 
 . 
 

Член 3 
             Планираните и остварените приходи по извори и видови, 
односно планираните и извршените расходи по основни намени се 
искажани во билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на 
Буџетот на единиците на локалната самоуправа Демир Капија за 2022 

година и во посебниот дел по програми и основни намени по економска 
класификација. 
 

Член 4 
 Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата 
на локалната самоуправа Демир Капија за 2022 се прикажуваат 
расходите по програми, потпрограми, по ставки и потставkи. 
 

Член 5 
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на 

локалната самоуправа Демир Капија за 2022 година се објавува во 
Службениот гласник на Op[tina Демир Капија. 
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1. ЗАВРШНА СМЕТКА 
1.1. Приходи на Општината 
 

       Изготвувањето на Годишната сметка за 2022 година и 
искажувањето на резултатите од работењето се засноваат на примена 
на законот за сметководство на Буџетот и буџетските корисници. 
       Годишната сметка ги содржи сите елементи што ги содржи 
буџетот на општината искажани како планирани и остварени приходи 
и расходи. 
       Буџетите и буџетските корисници се должни годишните сметки 
да ги достават до Централниот регистар и до Државниот завод за 
ревизија најдоцна до 28 Февруари во тековната година. 
       Советот ја донесува Годишната сметка најдоцна до 15 Март 
во тековната година, за претходната година и ја доставува до 
Министерството за финансии најдоцна до 31 Март 2023 година. 
       По донесувањето на годишната сметка, градоначалникот за 
нејзината содржина ја информира јавноста. 
       Признавањето на приходите се спроведува според 
сметководственото начело на парично искажување што значи дека 
приходите и расходите се признаваат во пресметковниот период кога 
настанале. 
       Приходите се мерливи кога можат да бидат вредносно 
искажани додека расходите се признаваат во пресметковниот период 
кога е извршено плаќањето.                                                                                                                             

   

            Vkupnite prihodi na Buxetot iznеsuvaat 
128.898.527,00 denari od koi: 
 

Grupa Opis na pozicijata Izvr{eno 2022 

71        Dano~ni prihodi 16.598.051 

72 Nedano~ni prihodi 2.918.090 

73 Kapitalni prihodi 2.425.461 

74 Transферi ,doтacii,donacii 106.956.925 

 

Vkupnite rashodi na Buxetot iznesuvaat 126.617.792,00 denari od 
koi: 
 
Grupa Opis na pozicija                 Izvr{eno 2022 

40 Platи,naemnini i 53.245.002 



 

nadomestoci 

41 Резерви и недефинирани 
расходи 

0 

42 Stoki i uslugi 25.398.346 

45 Каматни плаќања 19.113 

 

46 Subvencii i transferi 12.633.166 

47 Socijalni beneficii 204.000 

48 Kapitalni rashodi 32.459.094 

49 Отплата на главница 2.659.071 

  

        Вкупната реализација на Буџетот за 2022 година изнесува 
90.3%. 

 

        So ogled na toa deka za tro{ewe na sredstvata od 

buxetot na namenski dotacii и samofinansira~kite aktivnosti se 
odgovorni edinkite korisnici na op{tina Demir Kapija koi 

podnesuvaat finansiski izvе{taj do op{tinata , Нie }e se 
zadr`ime samo na osnovniot buxet. 
         

Vkupno realizirani prihodi na osnovniot buxet za 2022 gоdina 
iznesuvaat 75.390.091,оо denari ili 86,6%  од planiranite, od 
koi: 

- dano~ni prihodi se            16.598.081,oo 

- nedano~ni prihodi se        1.092.669,oo 

- transфeri,doтacii,донации 55.273.910,oo 
- kapitalni prihodi              2.425.461,oo 

 
         Vo prilog vi davame tabeli so prihodi na nivo na 

poтstavki: 
 

Poтstavka Opis na pozicijata Извршено 2022 

711111 Danok od plati и dr. li~ni 
primawa od rabota kaj pravni 

lica so op{testven кapital. 

300.092 

711112 Danok od plati и dr. li~ni 
primawa od rabota kaj pravni 

lica so privaten кapital. 

522.324 

711114 Danok na plati ostvareni vo 
stranstvo 

26.826 

711133 Danok na dohod od fizicki lica 
koi se zanimavaat so 
zanaet;iska dejnost 

823 

711139 Danok na dohod na prihodi od 
zanaetciska dejnost spored 
pau[alno utvrden neto prihod 

107.925 

713111 Danok na imot od fizicki lica 1.507.669 

713113 Данок на имот од правни лица 2.324.772 

713211 Danok na nasledstvo и podarok 82.074 

713311 Danok na promet na nedvi`nosti 

и prava 
2.749.089 

713512 Камата за ненавремено плаќање на 200 



 

данок на имот 

717111 Komunalna taksa za privremen 
prestoj 

190.304 

717112 Komunална тaksa za istaknata 
firma,reklama {to ja pla}aat 

pretprијатија so op{testven 
capital 

484.065 

717115 Komунална taksa za koristewe na 
ulici so paтнички tovarni 
vozila {to se pla}a pri 
registracija 

424.527 

717116 Komunalna taksa {to se pla}a za 
odr`uvawe na javno osvetluvawe 

3.803.875 

717129 Други комунални такси 4.350 

717131 Ком.такса за користење на простор 
пред деловни простории за вршење 
дејност 

60.774 

717135 Комунална такса за користење на 
плоштади и друг простор во 
градовите и другите населени места 

0 

717137 Nadomest za ureduvawe na 
grade`no zemji{te 

3.744.317 

718127 Nadomest koj go pla]aat 
operatorite na instalaciite so 
B-integrirana ekolo[ka dozvola 
na op[tinata 

23.500 

718134 Nadomest za upravuvawe so otpad 
na op[tinata 

0 

718140 Надомест за одржување на јавна 
чистота 

240.545 

722315 Administrativni taksi koi se 
pla}aat za spisi 

177.509 

723914 Приходи од закупнина на општински 
имот 

21.408 

725939 Ostanati nedano~ni prihodi 844.060 

725943 Premii od kasko и odgovornost 49.692 

733111 Prihodi od proda`ba na 
neizgradeno grade`no zemji[te 
vo sopstvenost na RM 

41.109 

733115 Prihodi od zakup na zemjodelsko 
zemji[te vo sopstvenost na 
dr`avata 

1.627.843 

733119 Надомест за концесии за 
експолатација на минерални 
суровини(по основа на простор) 

353.266 

733120 Надомест за концесии за 
експлоатација на минерални 
суровини(по основа на 
експлоатирана минерална суровина) 

203.697 

733132 Приходи на елс остварени при 
отуѓување и закуп на градежно 
земјиште сопственост на рм 

0 

733144 Надомест за утврдување на правен 199.546 



 

статус на бесправно изградени 
објекти 

741112 трансфери од буџетот на РМ 8.002.594 

741113 Transфери од буџетите на 
фондовите 

1.743.376 

741114 Prenesen vi{ok na prihodi od 

preтходната година 
26.867.491 

 

741115 Dotacii на општината,приходи од 
ДДВ 

18.443.549 

742111 Приходи од обединети нации 216.900 

742114 Приходи од европската унија 0 

 

     Vo vrska so strukтurata na prihodite na buxetot na Op{tina 
Demir Kapija mo`eme da го dademe sledniot zaklu~ok : vkupnite 
dano~ni prihodi, nedano~ni prihodi и kapitalnite prihodi na 

Op{tina Demir Kаpija imaat u~estvo vo vkupniot buxet na 

op{tinata od 21.941.602,oo denari ili procentualno od 17%, a 

transferite ,doтaciite, donaciite I samofinansira~kite 
aktivnosti imaat u~estvo vo buxetot na Op{tina Demir Kapija od  

106.956.925,oo denari ili procentualno od 83%. 

 

    1.2  Rashodi na Op{tinata 
 

       Vkupnite rаshodi na osnovniot buxet iznesuvaat 

75.390.091,оо denari od koi: 

Grupa Opis na pozicijata Izvr{eno 2022 

40 Plati, naemnini i nadomestoci 15.117.618 

41 Резерви и недефинирани расходи 0 

42 Stoki и uslugi 12.660.941 

45 Каматни плаќања 19.113 

46 Subvencii и transferi 12.270.254 

47 Socijalni beneficii 204.000 

48 Kapitalni rashodi 32.459.094 

49 Отплата на главница 2.659.071 

    

     

 Vo prilog davame tabeli so rashodi na nivo na potstavka: 
 

401110 Plati-funkcioneri 612.493 

401120 Osnovni plati-dr`avni slu`benici 7.005.330 

401130 Osnovni plati-drugi vraboteni 719.879 

401310 Personalen danok na dohod od plata 665.136 

401320 Персонален данок на доход од надоместоци 344.052 

402110 Osnovni pridonesi za PIO                                        2.350.737 

402210 Osnovni pridonesi za zdraвstvo 937.797 

402220 Osnoven pridones za prof. zaboluvaње 62.525 

402310 Osnovni pridonesi do agencijata za 
vrabotuvawe 

150.059 

404110 Надомест за годишен одмор 391.000 

404150 Други надоместоци 1.878.610 



 

413110 Тековни резерви 0 

420120 Патување во земјата-патни расходи 38 

420140 Патување во земјата-споредни расходи 83.460 

420210 Патување во странство -хранарина 46.598 

420220 Patuvawe vo stranstvo-patni rashodi 30.000 

421110 Elektri~na energija 2.816.458 

421310 Po{ta 117.994 

421320 Telefon и telefaks 245.255 

421390 Други трошоци за комуникација 0 

421410 Goriva и masla(motorni vozila) 1.333.001 

421420 Registracija na motorni vozila 77.821 

421440 Transport na lu”e 0 

423110 Kancelariski materijali                                            102.061 

423120 Списанија,весници и др.изданија за 
користење од страна на вработените 

24.490 

423410 Prehrambeni produkti и pijaloci 122.000 

423710 Средства за одржување на хигиена 78.156 

423720 Материјали за разни поправки 0 

423990 Drugi materijali 67.185 

424110 Popravki и servisirаwe na lesni vozila 547.737 

424210 Одржување на згради 43.427 

424230 Дезинфекција, дезинцекција и дератизација 0 

424320 Одржување на автопати,улици и патишта 161.188 

424390 Одржување на други градби 383.623 

424420 Popravki и tek. odr`uvawe na softver. 
и hardvar. Oprema 

140.453 

424430 Поправки и одржување на машини 27.293 

424590 Одржување на други зелени површини 40.840 

425140 Изнајмување на канцелариска опрема 10.955 

425220 Банкарска провизија 4.000 

425230 Осигурување на вработени(несреќи) 35.550 

425290 Други финансиски услуги 0 

425310 Pravni uslugi 73.100 

425320 Судски вештачења 0 

425360 Плаќање на судски такси 5.280 

425510 Ветеринарни услуги 29.120 

425640 Изработка на просторни и урбанистички 
планови 

973.022 

425920 Услуги за копирање, печатење и издавање 41.348 

425970 Консултантски услуги 24.000 

425990 Drugi dogovorni uslugi 2.270.362 

426120 Членарини во домашни организации 94.881 

426210 Rashodi za reprezentacija 732.081 

426310 Seminari I konferencii 41.204 

426410 Objavuvawe na oglasi 455.430 

426990 Drugi operativni rashodi 181.763 

427110 Привремени вработувања 1.199.767 

452410 Камата на кредити 19.113 



 

463110 Трансфери до здруженија на граѓани и 
фондации 

318.000 

463120 Transferi do sportski klubovi                                              99.980 

464910 Pla}awe po sudski re{enija 6.993.678 

464990 Drugi transferi                                        4.858.596 

471160 Ednokratna pari~na pomo{ 120.000 

471230 Помош за новороденчиња 84.000 

480140 Купување на информатичка и видео опрема 0 

480190 Купување на друга опрема 393.755 

482110 Подготвување проекти за патишта и автопати 848.990 

482130 Реконструкција на улици, патишта 18.779.724 

482310 Подготвување проекти,вклучувајќи дизајн на 
пречистителни станици и колектори 

0 

482320 Изградба на пречистителни станици и колектори 1.418.212 

482720 Изградба на капацитети за водоснабдување 8.177.751 

482820 Изградба на капацитети во енергетиката 2.416.200 

482940 Надзор над изградбата 234.545 

485230 Компјутерски софтвер 90.508 

485420 Надомест за одземен имот 99.409 

486110 Kupuvawe na motorni vozila 0 

493110 Отплата на главнина на краткорочна позајмица 0 

493210 Отплата на главнина на долгорочни 
позајмувања од централниот буџет 

2.659.071 

 

 
2 . IZVE[TAJ ZA SREDSTVATA, POBARUVAWATA, OBVRSKITE I 
IZVORITE NA SREDSTVATA I NIVNATA VREDNOST 

 

      Општина Демир Капија при изготвување на Завршната сметка 
покрај Биланс на приходи и расходи изготвува и Биланс на состојба. Во 
понатамошниот преглед ви се прикажани вредносно ставките на билансот 
на состојба на Општина Демир Капија: 
 

        -На ставката 900-Јавен капитал имаме вредност од 
253.817.202,оо денари. 
        -На ставката 010-materijalni dobra I prirodni bogatstva-
Неизградено градежно земјиште имаме вредност од 2.735.083,оо денари.   
      -На ставката 020-Градежни објекти, канцелариски намештај, 
патнички возила и опрема имаме вредност од 191.389.567,оо денари.  
      -Na stavkata 022-Materijalni sredstva imame iznos od 
12.771.210,oo denari koi se na kancelariski name{taj I 
patni;ki vozila.. 
     -Na 029-Matijalni sredstva I ispravka na vrednosta na 

opremata I dr.sredstva imame iznos od 24.956.563,oo 
denari 

     -На ставката 030-материјални средства во подготовка-инвестиции 
во тек, имаме вредност од 71.877.905,оо денари. 
     -Средствата од фондот за патишта за 2022 година во износ од 
1.743.376,oo  денари се искористени строго наменски за изградба и 
реконструкција на улици и патишта и за тој износ е зголемена и 
вредноста на јавниот капитал.  



 

    -На ставката 122-Купувачи во земјата имаме салдо од 
6.831.924,оо  денари од побарувања од граѓани на Општина Демир 
Капија. 
    -На ставката 128-Други побарувања-комунални такси во земјата 
имаме салдо од 2.437.082,оо  денари од правни лица (фирми) на 
Општина Демир Капија по основ на комунална такса за фирмарина.     
  -На ставката 298-Пасивни временски разграничувања имаме салдо од 
21.537.946,оо денари      
 -Салдото на ставката 22-Вкупни Tekovni Обврски кон добавувачи е 
22.171.925,оо денари.(од кои на 220-добавувачи од земјата имаме износ 
од 21.900.140,оо денари, на 224-добавувачи за хефактурирани стоки, 
материјали и услуги и договори на дело имаме износ од 48.215,оо денари 
и на 225-обврски по одлуки од совет имаме износ од 320.000,оо денари) 

.  

   -Салдото на ставката 24-Краткорочни финански обврски е 2.542.516,оо 

денари. 
Од кои поединечно на 240(Обврски од заедничко работење со 
субјектите(судски пресуди, вонсудски спогодби имаме износ од 2.002.467,оо 
денари, 245(краткорочни финансиски обврски) имаме износ од 227.364,оо 
денари. и на 246(обврски спрема советниците) имаме износ од 312.685,оо 
денари. 
  -Салдото на ставката 25-Обврски спрема државата и др.институции изнесува 
2.336.317,оо денари, од кои на 250(обврски за примени позајмици имаме износ 
од 1.900.000,оо денари и на 255(други краткорочни обврски-експропријација 
имаме износ од 436.317,оо денари. 
      -Ставката 220-Добавувачи од земјата имаме износ од 
21.900.140,оо денари. 

      -Ставката 281-Обврски за нето плати имаме 713.367,оо денари. 
      -Ставката 284-Придонеси од плати имаме 58.758,oo денари. 
      -Ставката 285-Придонеси од плати имаме 294.911,оо денари. 
      -Ставката 286-Други придонеси од плата имаме 5.362,оо 
денари. 

      -Ставката 928-Други долгорочни обврски имаме износ од 7.651.304,оо 

денари( 928001-Други долгорочни обврски-улично осветлување имаме износ од 
7.651.304,оо денари. 
      -На ставката 198-Активни временски разграничувања имаме 
38.190.659,оо денари. 
 

Исплатени се обврски по извршни решенија во износ од 6.993.678,оо 
денари. 

 
 

Општина Демир Капија 
 

Сектор за финансиски прашања 


