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       РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
     ЕЛС МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

                                ул. „Каменичка“ бб – Македонска Каменица тел./факс: 033 432 741 
e-                                 opstina@makedonskakamenica.gov.mk ; www.makedonskakamenica.gov.mk 

 
 

   Бр. 08-457/1 
   26.02.2018 
    

 

ПРЕДМЕТ: Годишен извештај за  општина Македонска  Каменица за 2017 година 
 
 

Буџет  и Одлука за извршување на Буџетот за 2017 година за општина 
М.Каменица 

 
           Буџетот на општина М.Каменица за 2017 година беше донесен од страна на Советот 
на Општина М.Каменица со архивски број 08-2289/1 на 16.12.2016 година, согласно 
законските прописи, односно согласно Законот за финансирање на ЕЛС  (Сл. Весник на РМ  
бр.61/2004, 96/2004,67/2007,159/2009,47/2011 и 192/2015), Законот за локална самоуправа 
(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и Буџетскиот циркулар – насоките за изготвување на буџетите 
на ЕЛС од Министерство за финансии. 
            Буџетот на општината претставува годишен план за финансирање на функциите и 
обврските на ЕЛС, а се состои од годишна проценка на приходите по видови и трошоците 
по намени и е единствен и истиот ги опфаќа планираните расходи за финансирање на 
потребите на Советот на општината, Градоначалникот, Општинската администрација и 
пооделни програми прикажани по ставки и подставки. 
 Буџетот на општина М.Каменица за 2017 година и Одлуката за извршување на 
буџетот се усвоени на Седницата на Совет број 08-2289/1  на ден  16.12.2016 година. 
 
 
 
1.1 Надлежности 

Општината самостојно во рамките на законот и статутот ги врши работите од јавен 
интерес, од локално значење утврдени од законот за локална самоуправа или со друг 
закон. 
Надлежности односно работи од јавен интерес од локално значење се: 

- Урбанистичко планирање, издавање одобрение за градење од локално значење, 
уредување на просторот и градежно земјиште; 

- Заштита на животната средина и природа, со превземање мерки за заштита и 
спречување од загадување на водата,воздухот и земјиштето; 

- Локален економски развој, 
- Комунални дејности – снабдување со вода за пиење, пречистување на отпадни 

води, јавно осветлување, одржување на јавна чистота, собирање отпад, изградба, 
одржување и реконструкција на локални патишта и улици; 

- Култура – подршка на културни установи и проекти; 
- Образование, основање, финансирање и администрирање на училишта со 

соработка на централната власт; 
- Социјална и детска заштита, изградба и одржување на детски градинки и домови за 

стари лица и лица со посебни  потреби; 
- Здраствена заштита, односно управување со мрежата на јавни здравствени 

организации, превентивни активности, надзор над заразни болести; 
- Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од природни непогоди; 
- Противпожарна заштита со територијалните противпожарни единици; 
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- Надзор над работите од нејзината надлежност. 
 
1.2 Организација 
Органи на општината се: 

- Совет на општина 
- Градоначалник 

 
Совет 

 
 Советот на општината е претставнички орган на граѓаните кој го сочинуваат 
претставници – советници, избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно 
гласање. Мандатот на членовите на советот трае 4 години. Претседателот на советот се 
избира од редот на членовите на советот со мандат од 4 години,кој ќе добие мнозинство 
гласови од вкупниот број на членови. 
 Советот ги врши следниве работи: 

- Го донесува статутот на општината и други прописи; 
- Донесува буџет на општината  и годишна сметка; 
- Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на 

општината во рамки утврдени со закон; 
- Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот на општината и годишната 

сметка; 
- Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината; 
- Врши и други работи утврдени со закон. 

 
Градоначалник  

 
 Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно 
гласање за период од 4 години. 
Градоначалникот ги врши следните работи: 

- Ја претставува и застапува општината; 
- Ја контролира законитоста на прописите на советот; 
- Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот; 
- Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста 

на општината; 
- Избира директори на јавните служби кои што се основани од општината врз основа 

на јавен конкурс; 
- Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската 

администрација ; 
- Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на 

општинската администрација; 
- Врши други работи утврдени со статутот и законот. 

 
Администрација 

 
 Администрацијата на општината е задолжена за извршување на работите во 
рамките на општината. Вработените во општинската администрација кои вршат стручни, 
нормативно – правни, извршни, управно – надзорни работи и решаваат управни работи 
имаат статус на државни службеници. За нивното вработување, права и должности, систем 
на плати и надоместоци, одговорности,оценување и престанок на работниот однос се 
применуваат одредбите од Законот за државни службеници. 
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2. ЗАВРШНА СМЕТКА – БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
2.1 Приходи на Општина Македонска Каменица за 2017 година 
 
 Од планираните приходи вкупно 346.109.521 денари во Буџетот на Општина 
М.Каменица за 2017 година се остварени вкупно 221.818.441 денари. 
 

ОСНОВЕН БУЏЕТ ЗА 2017  
Приходи  Планирани Реализирани 

Даночни приходи  20.465.500 9.653.961 
Неданочни приходи 17.950.000 2.985.096 
Капитални приходи 163.000.000 100.272.573 
Трансфери и донации 114.594.021 99.664.314 
ВКУПНО: 346.109.521 221.818.441 

 
 

БУЏЕТ НА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА ЗА 2017 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Приходи                Планирани              Реализирани  
Дотации 70.414.521 65.998.000 
ВКУПНО: 70.414.521 65.998.000 

 
 

БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА – 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
Приходи             Планирани             Реализирани  
Приходи од самофинансирачки 
активности 

6.500.000 2.451.376 

ВКУПНО 6.500.000 2.451.376 
 
 

БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА- РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Приходи Планирани Реализирани 
 Приходи од сметка на донации       20.624.000          14.218.860 

ВКУПНО        20.624.000          14.218.860 

   
 

БУЏЕТ НА КРЕДИТИ ЗА 2017 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Приходи Планирани Реализирани 
 Приходи од сметката на кредити 30.100.000 9.242.497 
ВКУПНО          30.100.000             9.242.497 
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а ) Даночни приходи 
 Даночните приходи во 2017 година се остварени во износ од  9.653.961,00 денари,  
при што нивниот распоред по видови на даночниот приход е даден табеларниот приказ:  
 
Основен буџет за 2017 – реализација  
 
Приходи  Планирани  Реализирани  
Данок од доход, добивка и 
капитална добивка 

 1.508.000 1.125.785 

Даноци на имот   3.250.000 2.395.243 
Даноци на специфични услуги  15.700.000 6.132.933 
Такси на користење или дозволи за 
вршење на дејности 

         7.500 0 

ВКУПНО: 20.465.500 9.653.961 
 
б )  Неданочни приходи  
 
 Неданочните приходи во вкупниот буџет на ЕЛС М.Каменица за 2017 година се 
остварени во износ од   533.720,00 денари, при што нивниот распоред по видови на 
неданочниот приход е даден во табеларниот приказ во следните табели: 
 
 
Основен буџет за 2017 година – реализација  
 
Приходи  Планирани  Реализирани  
Глоби, судски и административни 
такси 

2.000.000  327.005 

Такси и надоместоци  500.000  110.546 
Други владини услуги  250.000      0 
Други неданочни приходи 8.700.000   96.169 
ВКУПНО: 11.450.000 533.720 
 
 
в ) Трансфери 
 
 Трансферите од вкупниот буџет на ЕЛС М.Каменица за 2017 година се остварени во 
вкупен износ од   денари, при што нивниот распоред по видови на трансфери во пооделни 
буџети е даден во следните табели: 
 
 

Приходи Планирани Реализирани 
Трансфери  од други нивоа на власт          23.555.500       19.447.454 
ВКУПНО          23.555.500       19.447.454 
 

 

г ) Капитални приходи за 2017 година се планирани и реализирани во следниот 
износ: 
 

Приходи Планирани Реализирани 
Трансфери од други нивоа на власт          163.000.000        100.272.573 
ВКУПНО:         163.000.000        100.272.573 
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Расходи на општина М.Каменица за 2017 година по програми и потпрограми 

Планирани расходи во буџетот на општина Македонска Каменица за 2017 година 
беа во вкупен износ од 346.109.521 ,а реализирани се 219.749.755 денари. 

Буџетот на општина М.Каменица за 2017 година се состои од 16 програми и 23 
потпрограми и тоа: 

 

ПРОГРАМИ: ПОТПРОГРАМИ: 

А0-Совет на општина Македонска 
Каменица 

А00-Совет на општина Македонска 
Каменица 

Д0-Градоначалник на општина 
Македонска Каменица  

Д00-Градоначалник на општина 
Македонска Каменица  

Е0-Општинска Администрација Е00-Општинска администрација 

ЕА-Капитални трошоци на општината ЕАА-Изградба на мостови, згради, 
уредување на кеј на река Каменичка  

ЕА0-Капитални трошоци на општината  

Ф1-Урбанистичко планирање Ф10-Урбанистичко планирање 

ФА- Уредување на градежно земјиште ФАА-Изградба на индустриска зона  

Г1- Локален економски развој Г10-Поддршка на локален економски 
развој 

Ј3-Јавно осветлување Ј30-Јавно осветлување 

Ј4-Јавна чистота Ј40-Јавна чистота  

 

 

 

ЈД-Изградба и реконструкција  на локални 
патишта и и улици 

 

 

ЈД0-Изградба и реконструкција на 
локални патишта и улици  

ЈДА-Изградба и реконструкција на улици 
во Македонска Каменица  

ЈДБ-Изграда и реконструкција на локални 
патишта во Македонска Каменица 

ЈДЦ-Реконструкција на тротоари 

ЈГ-Изградба на системи за 
водоснабдување  

 

ЈГ0-Изградба на системи за 
водоснабдување  

ЈГА-Реконструкција на градска водоводна 
мрежа 

ЈИ-Изградба на системи за одведување и 
прочистување  на отпадни води 

 

ЈИ0-Изградба на системи за одведување 
и пречистување на отпадни води 

ЈИА-Собирање и пречистување на 
отпадни води 
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К4-Културни манифестации и творештво К40-Културни манифестации и творештво 

КА0-Културни манифестации и творештво 
(капитални трошоци) 

Н1-Основно образование Н10-Основно образование 

Н2-Средно образование Н20-Средно образование 

В1-Детски градинки В10-Детски градинки 

 

 

 
Извештај за расходите по програми на завршната сметка на општина М.Каменица за 2017 
година 
 
А0 Совет на општина М.Каменица   
 401 Основни плати 1.440.000 558.724 

404 Надоместоци 1.300.000 502.849 
413 Тековна резерва      50.000      0 

 Вкупно: 1.490.000 558.724 
 
 
 

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во 
програмата Д0, потпрограмата Д00 – Градоначалник во 2017 година реализирани се  
1.431.102,00 денари. Исплатени се средства по следните основи: 
-основни плати 
-придонеси за социјално осигурување 
-патни и дневни расходи кои опфаќаат патни трошоци 
-социјални надоместоци кои опфаќаат исплати за новороденчиња и еднократна парична 
помош 
 
Д0 Градоначалник   
 401 Основни плати 1.000.000 744.075 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

378.000 254.662 

420 Патни и дневни расходи 40.000 8.365 
464 Разни трансфери 10.000 0 
471 Социјални надоместоци 600.000 424.000 
 Вкупно:  2.028.000 1.431.102 

 
 
 
 
 Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во 
програмата Е0, потпрограма Е00 – Општинска администрација реализирани се 
31.503.979,00 денари. Исплатени се средства по следните основи: 

- Основни плати 
- Придонеси за социјално осигурување  
- Патни и дневни расходи кои опфаќаат дневни и патни трошоци 
- Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт кои опфаќаат трошоци за 

електрична енергија , поштенски услуги, телефон, горива и масла, регистрација на 
моторни возила, транспорт на луѓе. 
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- Материјали и ситен инвентар кои опфаќаат трошоци за канцелариски материјали, 
списанија и весници, прехранбени продукти и пијалоци, хигиена, материјали за 
поправки, резервни делови и др. Материјали. 

- Поправки и тековно одржување кои опфаќаат трошоци за одржување на софтвер и 
друга опрема. 

- Договорни услуги кои опфаќаат исплати по банкарска провизија, осигурување, 
правни услуги, судски такси, копирање и печатење и други договорни услуги. 

- Други тековни расходи кои опфаќаат трошоци за членарини, репрезентација, 
семинари, огласи и др.оперативни расходи. 

- Привремени вработувања трошоци за ангажирани лица преку агенција за 
привремени вработувања 

- Разни трансфери 
- Купување на опрема 
- Вложувања 
- Отплата на финансиска позајмица 

 
Е0 Општинска администрација  
 401 Основни плати 11.700.000 8.721.788 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

  5.950.000 3.252.356 

420 Патни и дневни расходи    300.000       32.840 
421 Комунални услуги,греење и 

комуникација 
 6.055.000 3.457.485 

423 Материјални и ситен 
инвентар 

1.067.000 876.290 

424 Поправки и тековно 
одржување 

  635.000 498.409 

425 Договорни услуги 3.796.000 3.146.918 
426 Други тековни расходи 2.850.000 1.768.361 
427 Привремени вработувања 3.500.000 3.205.062 
464 Разни трансфери 12.150.000 5.621.467 
463 Трансфер до невладини 

организации 
1.200.000 699.997 

480 Купување на опрема и 
машини 

4.400.000 198.394 

485 Вложување во нефинансиски 
средства 

     50.000    24.612 

 Вкупно : 53.653.000 31.503.979 
 
 
Програма ЕА0 – капитални трошоци на општината за 2017 година реализирани средства 
има во износ од  17.759.365,00 денари. 
 
ЕА Капитални трошоци  

 482 Други градежни објекти 30.000.000 17.759.365 
 
 
 
Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Ф1, 
потпрограма Ф10 – Урбанистичко планирање   извршени се   253.093,00 денари. Исплатени 
се средства по следните основи : 
 
Ф10 Урбанистичко планирање  

 425 Договорни услуги 2.400.000 253.093 
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Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата ФА, 
потпрограма ФАА- Изградба на индустриска зона  нема реализација а планирани средства 
биле во вкупен износ од 5.000.000 денари 
 
 Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Г1, 
потпрограма Г10-Подршка на локален економски развој нема реализација а планирани 
средства имало во вкупен износ од 400.000,00 денари. 
 
Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Ј3, 
потпрограма Ј30 – Јавно осветлување се извршени  4.743.991,00 денари. 
 
Ј30 Јавно осветлување   

 421 Комунални услуги 5.500.000 4.743.991 
 

 
 
 
 
Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Ј4, 
потпрограма Ј40 – Јавна чистота од планираните 7.800.000 денари  извршени се 
6.612.494,00   денари. 
 
Ј40 Јавна чистота   

 424 Поправки и тековно 
одржување 

7.000.000 5.815.994 

423 Материјали и ситен инвентар     800.000    796.500 
 
 
Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата ЈД, 
потпрограма ЈД0 – изградба и реконструкција на локални патишта   од планирани  
76.650.000,00 денари се извршени   42.350.036,00 денари 
 
ЈД Изградба и реконструкција на локални 

патишта ,улици и тротоари 
 

 424 Поправки и тековно 
одржување 

 2.650.000             0 

482 Други градежни објекти 
 

73.000.000 41.484.605 

485 Вложување и нефинансиски 
средства – експропријација 
на имот 

  1.000.000       865.431 

 
 
 
Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата ЈГ, 
потпрограма ЈГ0 – Изградба на ситеми за водоснабдување   има реализација во износ од  
1.964.097,00 денари. 
 
ЈГ0 Изградба на системи за 

водоснабдување 
 

 482 Други градежни објекти 10.000.000 1.964.097 
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Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата 
ЈИА, програма ЈИА – Собирање и пречистување на отпадни води  има реализација во 
износ од 16.900.000,00 денари. 
 
ЈИА Собирање и пречистување на отпадни 

води 
 

 482 Други градежни објекти 18.000.000 16.900.000 
 
 
 
Во 2017 година планирани средства во програма К4 се   3.500.000,00 денари а 
реализирани се 3.412.502,00 денари 
 
К40 Културни манифестации  
 464 Разни трансфери 3.500.000 3.412.502 
 
 
 
Во 2017 година планирани средства во програма КА0 се  30.100.000,00 денари а 
реализирани се   9.242.497,00 денари 
 
КА0 Културни манифестации и творештво  
 482 Други градежни објекти 30.100.000 9.242.497 

 Вкупно : 30.100.000 9.242.497 
 
 
 

Завршна сметка на основно образование за 2017 година-блок дотација  
 
Н1 Основно образование  
 401 Основни плати 23.993.571 23.394.818 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

8.874.279 8.658.555 

420 Патни и дневни расходи 30.000 0 
421 Комунални услуги 4.090.000 3.186.125 
423 Материјали и ситен 

инвентар 
720.000 715.284 

424 Поправки и тековно 
одржување 

3.603.597 2.326.544 

425 Договорни услуги 4.190.000 3.979.740 
426 Други тековни расходи 420.150 162.643 
427 Привремени вработувања 140.000 0 
464 Разни трансфери 120.000 119.520 

 Вкупно : 46.181.597 42.543.229 
 
 
 

Завршна сметка за сметка самофинансирачки акитвности  за 2017 година за 
основно образование 

  
Н1 Основно образование  
 423 Материјали и ситен инвентар   100.000   4.500 

425 Договорни услуги   700.000 45.100 
426 Други тековни расходи   200.000      0 
 Вкупно : 1.000.000 49.600 
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Завршна сметка за донаторска сметка за 2017 година за основно образование 

 
 
Н1 Основно образование  
 423 Материјали и ситен инвентар  62.000 0 

425 Договорни услуги  62.000 0 
 Вкупно : 124.000 0 

 
 
 

Завршна сметка за под сметка 603 за 2017 година за основно образование 
 
Н1 Основно образование  
 423 Материјали и ситен инвентар 800.000 430.220 

 Вкупно : 800.000 430.220 
 
 
Завршна сметка за 2017 година за средно образование за сметка блок дотација 

 
Н2 Средно образование  
 401 Основни плати 8.360.000 8.027.270 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

3.204.000 2.969.465 

421 Комунални услуги 584.000 583.666 
423 Материјали и ситен инвентар 865.883 472.376 
424 Поправки и тековно 

одржување 
440.000 435.358 

425 Договорни услуги 1.932.000 1.931.962 
426 Други тековни услуги 140.000 129.241 
427  Привремени вработувања 290.000 285.811 
464 Разни трансфери 30.000 0 
480 Купување на опрема и 

машини 
269.000 102.727 

 Вкупно : 16.114.883 14.937.876 
 
 
 
 
 

Завршна сметка за 2017 година за средно образование за сметка 
самофинансирачки активности 

 
 
Н2 Средно образование  
 423 Материјали и ситен инвентар 100.000 0 

424 Поправки и тековно 
одржување 

300.000 0 

425 Договорни услуги 400.000 14.507 
426 Други тековни услуги 100.000 14.000 

 Вкупно : 900.000 28.507 
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Завршна сметка за 2017 за детска градинка за сметка самофинансирачки 
активности 

 
 
В1 Детска градинка  
 420 Патни и дневни расходи 100.000 33.272 

421 Комунални услуги 206.000 29.716 
423 Материјали и ситен инвентар 3.562.000 1.822.215 
424 Поправки и тековно 

одржување 
145.000        4.200 

425 Договорни услуги 217.000 122.487 
426 Други тековни расходи 170.000 60.639 
480 Купување на опрема и 

машини 
200.000 73.610 

 Вкупно : 4.600.000 2.146.139 
 
 
 

Завршна сметка за 2017 година за детска градинка за сметка блок дотација 
 
 
 
В1 Детска градинка  
 401 Основни плати 4.968.000 4.519.779 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

1.821.000 1.680.938 

421 Комунални услуги 426.172 378.183 
423 Материјали и ситен 

инвентар 
60.669 60.669 

424 Поправки и тековно 
одржување 

150.000 148.272 

425 Договорни услуги 103.000 103.000 
426 Други тековни услуги 11.500 10.779 
427 Привремени вработувања 426.600 426.600 
464 Разни трансфери 150.500 107.158 

 Вкупно : 8.118.041 7.435.378 
 
 
 
 
 
Завршна сметка за детска градинка за 2017 година за под сметка 603 
 
 
 
В1 Детска градинка   
 421 Комунални услуги 1.000.000 578.066 

427 Привремени вработувања     650.000 650.000 
 Вкупно : 1.650.000 1.228.066 
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3. ЗАВРШНА СМЕТКА – БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
 
3.1 Извештај за средства, побарувања, обврски и изворите и нивната  
                                                           вредност 
       До Советот беше доставен извештај за извршен попис на парични средства на жиро 
сметките,благајната,побарувањата ,градежните објекти,улици,патишта и опрема на 
општина Македонска Каменица со архивски број 08-198/1 од 30.01.2018 година . 
Во извештајот беа дадени препораки и предлози за расходување на опремата,предлог за 
впишување во сметководствената евиденција ,исправки поради двојно евидентирање на 
одредена опрема и како и предлог за  отпишување на опрема која била расходувана 
претходни години, а останала во сметководствената евиденција и во евиденцијата за 
основни средства и опрема . 
Со одлука број 08-243/1 од 31.01.2018 година усвоен е извештајот за извршениот попис со 
дадените препораки за спроведување и усогласување на сметководствената со 
фактичката состојба. 
Согласно извештајот постапено е по  дадените препораки и истите се спроведени од 
страна на Одделенеието за финансиски прашања на ден  31.12.2017 година со цел да се 
усогласи сметководствената со фактичката состојба.  
 
Биланс на состојба заклучно со 31.12.2017 година: 
 
020 – Градежни објекти  (редовна)                                                                   427.371.145 
  
020 – Градежни објекти(донаторска)                                                                43.387.199 
                                                            
029 – Исправка на градежни работи (редовна )                                               38.233.863 
 
029-Исправка на градежни објекти(донаторска)                                                 253.091 
          
020 – Улици и патишта(редовна)                                                                        546.750.407 
 
020- Улици и патишта(донаторска)                                                                       21.776.596 
 
029 – Исправка на вредност на улица и патишта(редовна)                               82.341.972   
                               
029-Исправка на вредност на улици и патишта(донаторска)                             54.441         
 
022 – Опрема                                                                                                          22.128.083 
 
029 – Исправка на вредност на опрема (амортизација)                                     13.105.671 
 
030 – Инвестиции во тек                                                                                        14.536.407 
 
220 – Добавувачи                                                                                                   35.462.382 
 
198-АВР                                                                                                                   80.020.578 
 
280-Пресметки и обврски за плати                                                                         1.070.939 
          
298-ПВР                                                                                                                   12.524.236 
 
362-Ситен инвентар                                                                                                    400.412 
 
900-Деловен фонд                                                                                               864.980.711 
 
928-Други долгорочни обврски                                                                             43.214.342 
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1. Биланс на состојба  - Буџет на општина 2017 година  
 
 Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства кои што не се на 
сметката на 31.12.2017 година и краткорочни побарувања. 
 
АКТИВА  
 Жиро сметка – салдо на 31.12.2017 година  1.734.855 

Побарувања  5.068.434 
Вкупно : 6.803.289 

 
 
 
 Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања 
кои произлегуваат од вишокот на приходи на крајот на годината : 
 
ПАСИВА  
 Дел од вишок на приход за пренос за 

наредна година 
1.734.855 

Пасивни временски разграничувања 5.068.434 
Вкупно : 6.803.289 

 
 
2. Билан на состојба – Орган на општина 2017 година 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од : 
Активни временски разграничувања што се однесуваат на  ненадмирени обврски спрема 
добавувачите за пристигнати фактури / ситуации и пресметаните и ненадмирени плати и 
надоместоци за вработените / советници заклучно со месец Декември 2017 година , 
материјали, резервни делови и ситен инвентар. 
Постојани средства – материјалните средства претставуваат набавна вредност на истите 
зголемена за износот на ревалоризацијата и намалена за износот на амортизација во текот  
на годината. 
 
АКТИВА  
 Постојани средства 877.104.536 

Парични средства и побарувања 80.020.578 
Материјали и ситен инвентар       400.412 
Вкупно : 957.525.526 

 
 
Пасивата во Билансот на состојба се состои од: 

- Извори на капитални средства  
- Извори на останат капитал 
- Долгорочни обврски 
- Краткорочни обврски спрема добавувачите 
-  Краткорочни обврски за плати и др.обврски и надоместоци за совет 

 
ПАСИВА  
 Државен капитал 864.980.711 

Тековни обврски  49.330.473 
Долгорочќни обврскиу 43.214.342 
Вкупно: 957.525.526 
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3. Биланс на состојба – Агенција за државни патишта 2017 година 
 
 
 Сметката на Општина М.Каменица – Агенција за државни патишта е посебна сметка 
преку кој во текот на 2017 година се трансферираат средства на буџетот на Општина 
М.Каменица од Агенцијата за државни патишта. 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства  што се на сметка на 
31.12.2017 година и изнесува 0 денари бидејќи сите средства се префрлени на сметката на 
буџет на општина М.Каменица. 
 
АКТИВА   
 Жиро сметка 0 

Вкупно : 0 
 
 
Пасивата на Билансот на состојба  за 2017 година се состои од пасивни временски 
разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
 
ПАСИВА   
 Дел од вишокот за пренос за наредна година 0 

Вкупно : 0 
 
 
4. Биланс на состојба – Сметка на Агенција за вработување за 2017 година 
 
 
Активата на Билансот на состојба  се состои од 0,00 денари 
 
АКТИВА  
 Активни временски разграничувања 0 
 Вкупна актива: 0 
 
Пасивата на Билансот на состојба  се состои од 0,00 денари 
 
ПАСИВА  
 Обврски 0 

Вкупна пасива 0 
 
5. Биланс на состојба – Сметка за наменска дотација  
 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 
31.12.2017 година. 
 
АКТИВА  
 Салдо на 31.12.2017 година 7.662.557 

Вкупна актива : 7.662.557 
 
 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
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ПАСИВА  
 Дел од вишокот на приход за пренос за 

наредната година  
7.662.557 

Вкупна пасива : 7.662.557 
 
 
 
6. Биланс на состојба – Сметка за проект „ Реконструкција со адаптација на 
културен дом во Македонска Каменица  
 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 
31.12.2017 година 
 
АКТИВА  
 Салдо на 31.12.2017 година 0 

Постојани средства  43.134.108 
Вкупна актива : 43.134.108 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година. 
 
ПАСИВА  
 
 

Дел од вишок на приход за наредна година 0 
Државен јавен капитал 43.134.108 
Вкупна пасива : 43.134.108 

  
 
7. Биланс на состојба – „ Сметка за проект Општинско –корисна работа „ 
Хуманоста пред се“ 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 
31.12.2017 година . 
 
АКТИВА  
 АВР 0 

Вкупна пасива : 0 
 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година. 
 
ПАСИВА  
 ПВР 0 

Вкупна пасива : 0 
 
 
8. Биланс на состојба – Депозитна сметка  
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметката на 
31.12.2017 година. 
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АКТИВА  
 АВР 0 

Вкупна пасива : 0 
 
 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
 
 
 
ПАСИВА  
 ПВР 0 

Вкупна пасива : 0 
 
 
9. Биланс на состојба – Сметка за проект „Изградба на локален пат во село Саса и 
село Моштица“  
 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка ма 
31.12.2017 година. 
 
АКТИВА  
 Постојани средства  21.722.155 

Парични средства и побарувања    5.850.851 
Вкупна актива : 27.573.006 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања  кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
 
ПАСИВА  
 Државен јавен капитал 21.722.155 

Тековни обврски   5.850.851 
Вкупна пасива : 27.573.006 

 
 
10.Биланс на состојба – Сметка за проект „ Да бидеме хумани“  
 
 
АКТИВА  
 Парични средства и побарувања 93.000 

Вкупна актива : 93.000 
 
 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година.  
 
 
ПАСИВА  
 ПВР 93.000 

Вкупна пасива : 93.000 
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11. Биланс на состојба – Сметка „ОИК“ 
 
 
АКТИВА  
 Парични средства и побарувања  646.234 

Вкупна актива : 646.234 
 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година. 
 
ПАСИВА  
 ПВР 646.234 

Вкупна пасива : 646.234 
 
 
 
Изготвил: 
Данче Ангеловска –Одговорен сметководител 
 
 
 
 
                           Градоначалник  
                        Соња Стаменкова с.р 
 

 
 
 
 
 




