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“Граѓанскиот Буџет“ претставува основна алатка за унапредување на транспарентноста и 
отчетноста на Општина Берово. Преку него ќе бидат објаснети приходите и расходите на 

општината за 2020 година, процесот на донесување на Буџетот и проектните активности кои 
треба да се реализираат во текот на 2020 година.

Целта на подготовката на Граѓанскиот буџет на Општина Берово 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 2020 година. За истиот да може да се 
реализира, граѓаните треба со одговорност да ги исполнат нивните обврски кон општината, 

редовно да ги 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.
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 ВОВЕД
Буџет на општината е годишен 

план на приходи, други приливи и одобрени 
средства и ги вклучува:

1.Oсновниот буџет, 
2.Буџетот на дотации, 
3. Буџетот на самофинансирачки 

активности, 
4.Буџетот на донации и 
5.Буџетот на заеми 

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

2.Буџет 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

3.Буџет 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
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4.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

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

Буџетот на општината се однесува за период 
од една фискална година и започнува на 1 

јануари и трае до 31 декември



 ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Буџетот на општината се состои од општ, посебен и развоен дел
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Општиот дел содржи:

 Консолидиран биланс на приходи и расходи

 Функиционална класификација на расходи

 Биланс на тековно оперативни приходи и расходи

 Биланс на капитални приходи и расходи

Посебниот дел опфаќа:

 Буџетски – тековно – оперативни програми

 Буџетски капитални програми

Развојниот дел содржи:

 Плановите на програми за развој прикажани по 
развојни проекти

 Транспарентност;

 Одговорност;

 Законитост;

 Економичност;

 Ефикасност и

 Ефективност 

Постапката за изготвување, донесување и извршување на буџетот на 
општината претставува буџетски процес кој се заснова на следните начела:



 ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Учесници во буџетскиот процес:
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 Внатрешни (Градоначалникот, Советот на општината, раководителите на одделенија и на единките
корисници);

 Надворешни (граѓаните, НВО, бизнис заедницата)

 I фаза Одлучување за целите на општината за 
наредната година врз основа на стратегијата на 

општината и потребите на граѓаните;

 II фаза Анализа и изготување на предлог-буџет;

 III фаза Усвојување на буџетот и

 IV фаза Извршување на буџетот

Фази на буџетскиот процес



 Буџетски календар

Датум Активност

Декември 
Јануари

Советот на општината го донесува буџетскиот календар

Април Министерството за финансии доставува до Владата на република Северна
Македонија Фискална стратегија на РСМ за наредните 3 години

Април Советот на општината ја разгледува фискалната стратегија на општината за
следната година

Април – Мај Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со образложение
за потребните средства до општинските буџетски корисници

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

Јули - Август Одделот за буџет врши преговарање и анализирање на доставените предлог –
пресметки и ги одредува приоритетите и одредбите за новиот предлог буџет



 Буџетски календар
Датум Активност

Август Градоначалникот ги разгледува новите барања и предлози и по нив одлучува и дава
насоки

30 Септември Министерот за финансии доставува буџетски циркулар со насоки за изготвување на
предлог буџетот за наредната година

Октомври Градоначалникот го разгледува и одобрува предлог буџетот подготвен од страна на
финансискиот оддел на општината

Ноември -Предлог буџетот се доставува до советот на општината
- Се објавува содржината на предлог буџетот и се дава на достапност на јавноста
- се одржуваат јавни расправи

Декември Градоначалникот го доставува конечниот предлог буџет до советот

Декември Телата на советот на општината водат расправа по доставениот предлог буџет

Крај на Декември Седница на Советот на општината за донесување на буџетот за наредната буџетска
година

Јануари Почеток на новата буџетска година
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 Приходите на буџетот на локалната самоуправа 
се обезбедуваат од: 

 Сопствени извори;

 Дотации од средствата од буџетот на Република 
Северна Македонија и од буџетските фондови;

 Донации примени од земјата и од странство и

 По основ на земање на заеми од Буџетот на 
Република Северна Македонија, како и од 
странство со претходна согласност на владата 
на Република Северна Македонија

Приходи од сопствени извори
 Локални даноци;

 Локални такси;

 Локални надоместоци;

 Приходи од сопственост;

 Приходи од донации;

 Приходи од парични казни;

 Приходи кои се остваруваат  од персонален   
данок од доход и

 Приходи од самопридонес.

 Буџетски приходи

 Буџетски расходи
Расходите на буџетот на локалната самоуправа се состојат од:
 Тековни трошоци (плати и надоместоци, трошоци за набавка на стоки и услуги, тековни 

трансфери и каматни плаќања)
 Капитални трошоци (купување на капитални средства и капитални трансфери)
 Отплата на главнина за земени заеми
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 Буџет на Општина Берово за 2020 година

Основен буџет
95.788.711

34%

Самофинансирачки 
активности
14.436.000

5%

Дотации
151.075.036

54%

Донации
17.829.253

7%



11 Приходи на Буџет на Општина Берово за 2020 година

Вкупен 
Основен 

буџет

95.788.711

Даночни 
приходи 

28.799.939

Неданочни 
приходи 
7.121.000

Капитални 
приходи 
7.115.000

Трансфери, 
донации 

52.752.772

Данок од доход , од добивка и од капитални добивки 1.954.939

Даноци на имот 8.450.000

Даноци на специфични услуги 16.110.000

Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 2.285.000

Вкупно: 28.799.939

Глоби, судски и административни такси 410.000

Такси и надоместоци 1.230.000

Други владини услуги 20.000

Други неданочни приходи 5.461.000

Вкупно: 7.121.000

Продажба на капитални средства 5.000

Продажба на земјиште и нематeријални вложувања 7.110.000

Вкупно: 7.115.000

Трансфери од други нивоа на власт 52.757.772

Донации од странство 0

Тековни донации 0

Вкупно: 52.757.772
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ТРАНСФЕРИ
Износот на транферите кои ги прави централната власт кон Општина Берово а кои влегуваат во основниот буџет се однесуваат на: 

-трансфери од Буџетите и Фондовите,
-Дотации на општината од приход од ДДВ од вкупно наплатениот данок на додадена вредност остварен во претходната 

фискална година, а врз основа на утврдена методологија за распределба
-4,5% од персоналниот данок на доход на лични примања од плати од физички лица наплатен во општината во која се 

пријавени со постојано живеалиште и претстојувалиште

ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ 
Се однесуваат на дел од неданочните приходи кои ги оствариле и генерилале образовните институции, градинките и останати 

институции под надлежност на општината (закупнини од објекти, средства за екскурзии, целодневна и претшколска грижа...)

БЛОК ДОТАЦИИ
Блок дотациите се средства трансферирани од МОН, МТСП и Министерство за култура наменети за функционирање на образовни 

институции, градинки и културни домови.

НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА
Претставува трансфер на средства кој се однесува на плати за вработените во ТППЕ-Берово

ДОНАЦИИ 
Финансиски средства кои претставуваат приход на буџетот на општината. Донациите во ствари се евидентираат во имотот на 

општината. Намената и начинот за користење на донациите се регулираат со договор помеѓу донаторот и градоначалникот за што 
претходно согласност дава Советот на општината.
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 Блок и наменски дотации

ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

78.842.000
52%

СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

36.700.000
24%

КУЛТУРА 2.843.036
2%

ДЕТСКА ЗАШТИТА 
21.841.000

15%

ДОМОВИ ЗА СТАРИ 
ЛИЦА 4.257.000

3%

НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА ЗА 
ПОЖАРНИКАРИ 6.592.000

4%



14 Расходи на Буџет на Општина Берово за 2020 година

Совет на 
Општина 
Берово

6.214.000

Плати и 
надоместоци

1.950.000

Стоки и 
услуги 

996.000

Субвенции и 
трансфери 

700.000

Резерви и 
недефинира
ни расходи 

150.000

Каматни 
плаќања 

80.000

Отплата на 
главница

2.338.000

Градоначалник 

10.027.000

Плати и 
надоместоци

1.061.000

Стоки и 
услуги 

2.826.000

Субвенции и 
трансфери 
5.840.000

Резерви 
300.000
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Општинска 
администрација

19.928.000

•Плати и надоместоци

16.630.000

•Стоки и услуги 3.178.000

•Субвенции и трансфери 
120.000

Противпожарна 
заштита 

650.000

•Комунални услуги, 
поправки и тековно 
одржување 

Капитални 
трошоци 

440.000

• Купување на опрема 
и машини

360.000

• Вложувања и 
нефинансиски 
средства 80.000

Противпожарна 
заштита (капитални 
трошоци) 

100.000

• Купување на опрема



16 Расходи на Буџет на Општина Берово за 2020 година

Урбанистички 
планирање

500.000

Поддршка на 
Локален екомонски 
развој 

697.200

•Договорни услуги 300.000

•Јавен повик за 
финансирање на НВО, 
здруженија на граѓани и 
фондации 397.200

Уредување 
на 

градежно 
земјиште

800.000

Поттикнување на развој на туризмот

160.000

•Промоција на туристичка понуда и функционирање 
на туристичко информативно биро

Изградба на комерцијални објекти

240.000



17 Расходи на Буџет на Општина Берово за 2020 година

Одржување на 
урбана опрема 

80.000

Јавно 
осветлување 

5.950.000

Одведување и 
пречистување 

на отпадни 
води 500.000

Потрошена електрична енергија за улично 
осветлување

4.800.000

Набавка и вградување на материјали за улично 
осветлување

1.000.000

Одржување на улична мрежа 150.000
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 Расходи во Буџетот на Општина Берово за 2020 година

•Одржување на јавни површини (улици, тротоари, плоштади...) со чистење и метење

•Набавка и поставување на садови за отпадоци и друга опремаЈавна чистота 2.690.000

•Зимско одржување

•Санирање на ударни дупки

•Чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици

Одржување и заштита на локални 
патишта и улици 1.500.000

•Одржување на јавно зеленило во град Берово

•Одржување на јавно зеленило вон градско подрачје

Одржување на паркови и 
зеленило 850.000

•Рушење на објекти

•Заловување и третирање на кучиња скитнициДруги комунални услуги 400.000

•Проширување на постојната улична мрежа
Изградба на јавно осветлување 

2.600.000

• Изградба и доизградба на улици

• Реконструкција и рехабилитација на улици

Изградба и реконструкција на 
локални патишта и улици 21.193.811
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 Расходи во Буџетот на Општина Берово за 2020 година

Изградба на простор за паркирање 

500.000

•Поставување на сообраќајни знаци 
Изградба на сообраќајна сигнализација 

100.000

Изградба на системи за водоснабдување 
1.590.000

•Изградба на фекална канализација со колектор во Мачево

•Издградба и одржување на други канализациони системи

Изградба на системи за одведување и 
пречистување на отпадни води 3.900.000

•Трансфери кон Здруженија и манифестации

•Велигденска прослава

•Етно плоштад фестивал

•Заштита на споменици и спомен обележја

•Културни манифестации

•Театарски претстави

Културни манифестации и творештво

2.290.000

•Трансфери кон спортски клубови

•Спортско-рекреативни активности
Спорт и рекреација

850.000
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 Расходи во Буџетот на Општина Берово за 2020 година

Заштита на животната средина и природа

1.042.000

Унапредување на здравствената заштита 

216.000

Јавна чистота – капитални расходи

1.000.000

Паркови и зеленило – Капитални расходи

210.000

Урбана опрема – Капитални расходи

4.700.000

Детски градинки

90.700

Домови за стари

3.780.000
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 РАЗВОЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ – период 2020-2022

,,Реконструкција на речното корито на река Брегалница’’ во градот Берово

Добиен проект од вториот повик од Interreg ИПА Програмата за прекугранична 
соработка Македонија-Бугарија во партнерство со Општина Струмјани, 
Република Бугарија. Проектот предвидува изведба на градежни и монтажерски 
работи за подобрување на текот на река Брегалница во Берово, на потегот од 
хотел Македонија до мостот кај Ветеринарна станица во Берово. Со 
реализацијата на овој проект ќе се подобри превенцијата од природни и 
вештачки катастрофи а коритото на реката Брегалница ќе добие модерен и 
урбан изглед.
Период на реализација на проектот е 2019-2021
Буџет на донации 2020 год. :8.229.138 ден
Буџет на донации 2021 год. :1.494.471 ден
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 РАЗВОЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ – период 2020-2022

Изградба на фекална канализација со колектор во Мачево

Проектот опфаќа собирање и пречистување на отпадните води и испуштање во 
природните водотеци, преку кој ќе се придонесе кон подобрување на животната 
средина, наводнување на земјоделските површини со чиста вода, намалување на 
бројот на заразни болести и производство на чиста и еколошка храна.

Период на реализација на проектот е 2020-2022
Буџет 2020 год. : 1.000.000 ден.
Буџет 2021 год. :26.423.480 ден.
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 БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Набавка на компактор за собирање на смет

Форумите, го подобруваат капацитетот на локалната заедница за 
развивање проекти, за преговарање, за застапување на интересите на 
својата заедница и за градење на свеста и знаењето за општинскиот 
буџет.
Суштината на форумскиот процес е да се развие учество на жителите и 
воопшто јавноста, да го препознае процесот на донесување одлуки, 
важни за заедницата и активно да учествува во него.
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