
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3                                               стр.2 

 

Општина Македонска Каменица 

 

 

 

 

 

 

 

БУЏЕТ 

НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

ЗА 2022 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декември 2021 година 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3                                               стр.3 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на Р.Македонија број “ 5/2002) и член 29 став 1 од Законот за 
финансирање на единиците на локална самоуправа  (,,Службен весник на 
Р.Македонија “ број 61/2004,96/2004,22/2007, 67/2007,156/2009,47/2011, 192/2015 и 
209/2018 година и Службен весник на Република Северна Македонија број 
244/2019) и член 20 од Статутот на општина М. Каменица („Службен гласник на 
општина М. Каменица“ бр.20/2019 и 38/20) Советот на општина Македонска 
Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021 година донесе: 
 

БУЏЕТ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦАЗА 2022 ГОДИНА 
 

1.Општ дел  
 

 Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година се состои од: 
 

Член 1 
 

Буџет 2022 година 

Износ МКД 

1 ВКУПНИ ПРИХОДИ 280,296,290 

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 16,950,000 
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 7,273,000 
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 143,513,814 
ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИИ 88,264,000 
ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРИ 22,945,476 
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ 1,350,000 

2 ВКУПНИ РАСХОДИ 303,474,290 

ОД УТВРДЕНИ НАМЕНИ 303,444,290 

РАСХОДИ ОД РЕЗЕРВИ 30,000 

3 ДЕФИЦИТ -23,178,000 

4 ФИНАНСИРАЊЕ 23,178,000 

ПРИЛИВ 27,500,000 
Домашнизадолжувања 
Странскизадолжувања 
Депозит 27,500,000 

ОДЛИВ 4,322,000 
Отплатазаануитетодкредит 4,322,000 
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Член 2 
Приходите од буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на 

приходи а расходите по утврдени намени се утврдени во билансот на расходи  и 
тоа како што следува: 
 
 

Образложение кон Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година 

 

 
 Согласно член 2 точка 8 од Законот за буџети („Службен весник на Република 
Македонија број 64/05; 4/08; 103/08; 156/09; 95/10, 180/11, 171/12,192/15 и 167/16) Буџетот 
на единиците на локална самоуправа претставува годишен план на расходи и приливи и 
ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и 
буџетот на самофинансирачки активности. 
 
Буџетот на општината содржи: општ, посебен и развоен дел. 

1.Општиот дел ги содржи вкупните приходи и другите приливи и вкупните расходи и 
другите одливи на буџетот за фискалната година, како и глобалните проекции на 
приходите, приливите, расходите и одливите за наредните две година (вклучувајќи го и 
планираниот дефицит). 
2.Посебниот дел содржи план за одобрените средства по програми и потпрограми. 
3.Развојниот дел ги содржи плановите на програми за развој прикажани по развојни 
проекти. Во развојниот дел на буџетот се прикажуваат среднорочни планови за 
програмите за развој наменети за развојни инвестиции одобрени од Советот на 
општината. 
 

Општ дел на Буџетот на општината 

 
 Член 1 од Буџетот на општината за 2022 година се состои од преглед на 
планираните приходи и расходи во билансот на приходи и билансот на расходи на 
општината за 2022 година кои се во буџетска рамнотежа. 
Збирот на вкупните приходи и приливи мора да биде еднаков на вкупните расходи и 
одливи со што се воспоставува буџетска рамнотежа. 
 

Посебен дел на буџетот на општината 

 Планираните расходи за Буџетот за 2022 година не смеат да ги надминат 
планираните приходи и приливи за фискалната година односно обезбедените средства 
од сопствените приходи и други приливи со кои се финансираат расходите. Посебниот 
дел е прикажан по програми со кои се финансираат расходите и претставуваат составен 
дел на Буџетот. 
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Развоен дел на Буџетот 

 Согласно член 21 б од Законот за буџетите развојните програми потребно е да се 
подготват и одобрат од страна на органите на општината и тоа во следната процедура: 
Градоначалникот на општината доставува Предлог – план на програми за развој 
усогласен со насоките од циркуларот и истиот го доставува до Советот на општината. 
 
Советот на општината го одобрува Предлогот на план на програмите за равој усогласен 
со насоките од циркуларот и истиот го доставува до Советот на општината. 
 
Советот на општината го одобрува Предлогот на план на програмите за развој најдоцна 
до 15 Ноември во тековната година. 
 
Одобрениот план за програми за развој е составен дел на предлогот – Буџетот на 
општината. 
 
Вкупниот Буџет на општина Македонска Каменица за 2022 година изнесува  

307.796.290 денари од кои 213.159.290 денари се однесуваат на основниот буџет 

на општината, 5.023.000 денари се средства планирани во сметката за 

самофинансирачки активности, 88.264.000 денари се средства одобрени за блок 

дотација, планирани средства од сметката за донации се 1.350.000 денари  и 

сметка за кредити  0 денари. 

 
Согласнo буџетски циркулар дотацијата за ДДВ одобрена од Министерството за 
финансии за 2022 година за општина Македонска Каменица изнесува 14.622.246 денари  
Најзначаен дел од приходите за 2022 година предвидени се во колоната за основен 
буџет на општина Македонска Каменица : 

Буџет 2022 

  
Основен буџет  Износ МКД 

1 Даночни приходи 16,950,000 

2 Неданочни приходи 2,250,000 

3 Капитални приходи 143,513,814 

4 Трансфери, донации и домашно задолжување  50,445,476 

  
Вкупно: 213,159,290 

 
 

Кај даночните приходи структурата по вид на данок во Буџетот за 2022 година е 

дадена во табелата што следува: 
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Неданочни приходи структура во Буџет за 2022 година 

 

 

Капитални приходи структура во Буџет за 2022 година 

3 Капитални приходи Износ МКД 

Продажба на земјиште и нематријални вложувања 143,513,814 

 

Вкупно: 143,513,814 

 

Структура на приходи од блок дотации во Буџет за 2022 година е следната 

 

 

Стуктура на приходи од донации е следната 

 

1 Даночни приходи Износ МКД

Данок од доход , од добивка  и од капитални добивки 2,300,000
Даноци на имот 2,150,000
Даноци на специфични услуги 12,500,000

Вкупно: 16,950,000

2 Неданочни приходи Износ МКД

Глоби, судски и административни такси 450,000
Такси и надоместоци 250,000
Други неданочни приходи 1,550,000

Вкупно: 2,250,000

4 Трансфери и дотации Износ МКД

Блок дотација по одделни намени од кои за: 88,264,000
Основно образование 55,535,000

Средно образование 19,700,000

Социјална заштита - Детска заштита 12,229,000

Наменски дотации за пожарникари 800,000

Вкупно: 88,264,000

4 Донации Износ МКД

Приходи од донации 1,350,000

Вкупно: 1,350,000
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Структурата на приходи од самофинансирачки активности е  следната 

 

 

Во Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година планирани се следните 

програми и потпрограми: 

 

ИЗНОС МКД 

Опис на потпрограма Вкупно 2022 

 Совет на општината 13,842,000 
 Градоначалник 1,935,000 
Месна самоуправа  (капитални проекти) 1,737,134 
Општинска администрација 41,099,010 
Капитални трошоци на општината 5,200,000 
Урбанистичко планирање 6,769,718 
Уредување на градежно земјиште 1,703,500 
Уредување на простор во рурални подрачја 3,000,000 
Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) 12,562,400 
Уредување на простор во рурални подрачја (капитални објекти) 1,800,000 
Подршка на локалниот економски развој 2,350,000 
Поттикнување на развој на туризмот 1,300,000 
Проекти за енергетска ефикасност на објекти 5,320,000 
Снабдување со вода 2,660,000 
Одведување и пречистување на отпадни води 200,000 
Јавно осветлување 4,800,000 
Јавна чистота 15,336,160 
Одржување и заштита на локални патишта,улици 4,350,000 
Одржување и користење на паркови и зеленило 500,000 
Изградба на јавно осветлување 11,030,000 
Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 29,048,003 
Изградба на сообраќајна сигнализација 500,000 
Изградба на системи за водоснабдување 471,499 
Јавна чистота (капитални расходи) 900,000 
Други комунални услуги (капитални расходи) 1,500,000 

4 Приходи од Самофинансирачки активности Износ МКД

Приходи од самофинансирачки активности 5,023,000

Вкупно: 5,023,000
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Уредување на речно корито, доградба на кеј и партерно уредување 2,704,866 
Паркови и зеленило (капитални расходи) 2,020,000 
Урбана опрема (капитални расходи) 600,000 
Музичка и сценско - уметничка дејност 1,400,000 
Културни манифестации и творештво 3,600,000 
Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) 1,100,000 
Спорт и рекреација 4,200,000 
Спорт и рекреација (капитални трошоци) 8,950,000 
Рурален развој 800,000 
Развој на човечки ресурси 500,000 
Основно образование 55,835,000 
Средно образование 20,398,000 
Капитални расходи за средно образование 52,000 
Заштита и спасување 360,000 
Заштита на животна средина и природа 500,000 
Заштита на животна средина и природа (капитални расходи) 600,000 
Унапредување на здравствена заштита 2,700,000 
Детска градинка  22,008,000 
Капитални расходи за детска градинка 1,100,000 
Капитални рсходи за домови за стари лица 700,000 
Противпоожарна заштита 6,454,000 
Противпоожарна заштита (капитални расходи) 800,000 
Родова еднаквост 500,000 

 

 
 
                                                                                                 Изработила: 
                                                                                           Анкица П.Дончовска с.р. 
                                                                                           ________________ 
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Член 4 

Буџетот на Општина Макеоднска Каменица за 2022 година влегува во сила со денот на донесувањто, ќе се 
објави во “Службен глсник на Општина Македонска Каменица” а ќе се применува од 01 Јануари 2022 година. 

 

 

 

 

 

   Бр. 08-2053/1             Совет на општина М.Каменица                                                                                                                             
     30.12.2021                                                                                                                          Претседател 
    М.Каменица                Љупчо Трајановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска 
Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката  за усвојување  на сценарио на Буџет на општина 
Македонска Каменица за 2023 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-2052/2                    Градоначалник 

30.12.2021 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина 
Македонска Каменица на 3та  седница одржана на ден 30.12.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на сценарио на Буџетот на општина                                                     

Македонска Каменица за 2023  година 

 

 

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои сценариото на Буџетот на 
општина Македонска Каменица  за 2023 година. 
            Сценариото на Буџетот на општина Македонска Каменица за  2023  година е 
составен дел на оваа Одлука. 
 
 

Член 2 

 Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

 

Број 08-2053/2                                                 Совет на општина M.Каменица 
30.12.2021 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица             Љупчо Трајановски с.р 

 




