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-1Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Делчево, на ден 30.12.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување акти од Единаесеттата (вонредна) седница
на Советот на Општина Делчево
I
I.Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што Советот на Општина
Делчево ги донесе на 11.седница (вонредна) која се одржа на ден 31.12.2013 година и тоа:

1. Буџет на Општина Делчево за 2014 година;
2. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2014 година;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-6/1
02.01.2014 година
Делчево
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански, с.р.
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-2Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Р.М. бр.5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 61/2004, 96/2004 и 67/2007) и член 3 од
Статутот на Општина Делчево (Службен гласник на општина Делчево бр.12/2006), Советот
на општина Делчево на својата 11. седница (вонредна) одржана на 31.12.2013 година,
донесе

ОДЛУКА
за извршување на буџетот на Општина Делчево за 2014 година

Член 1
Буџетот на Општина Делчево за 2014 година (во понатамошниот текст Буџетот), се
извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, буџет на самофинансирачки
активности, буџет на донации, буџет на дотации и буџет на кредити.
Член 3
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги
користат наменски, рационално и економично.
Член 4
Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не
можат да преземаат обврски.
За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на
средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.
Член 5
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите
приливи на основниот буџет на општината.
Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, Градоначалникот на општината отцени дека
се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека
реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот, му
предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.
Член 6
Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува
Советот на општината.
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Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да
врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно
одобрување од Советот на општината.
Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачките активности,
буџетот на донации или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се
реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за
намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на
одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на
општината за одобрување.
Член 8
Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по
квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден
квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.
Член 9
Исплата на платите на вработените во Општината и вработените во основното и средно
образование, детската градинка и јавната локална библиотека, ќе се извршуваат во рамките
на обезбедените средства во Буџетот на Општината, односно висината на платите се
утврдува согласно Законот за исплата на платите во Република Македонија (сл.Весник на
РМ бр.70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07,161/08 и 92/09) и Законот за
изменување и дополнување на Законот на плата и други надоместоци на пратениците во
Собранието на Р.Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката (Сл.
весник на РМ бр.38/91,23/97,37/05,84/05,121/07,161/08,92/09,42/10 и 97/10) и тоа за
именувани лица појдовна основа за пресметување на платата е 25.726 денари, започнувајќи
од плата за месец јануари 2014 година додавајќи го постојниот коефициент и минатиот труд
на именуваниот функционер, а на вработените платата ќе се пресметува врз основа на
утврдените бодови за образование и звање. Со Одлука на владата на РМ (од одржаната
седница на 12.01.2010 година) утврдена е вредноста на бодот во износ од 73,8 денари. За
вработените без статус на државни службеници, пресметувањето и исплатувањето на
платите ќе се врши согласно важечките законски прописи за нив. За вработените во
локалните јавни установи, пресметката и исплатата на плати ќе се врши според Упатството
за примена на пресметка и исплата на плата на вработени во институции-буџетски
корисници.
Член 10
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од
елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на
вработениот во Општината и локалните јавни установи, му се исплатува помош во висина
од една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.
Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработените во општината и локалните
јавни установи се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеа 2 и став 2 од Законот за
исплата на платите.
Сите исплати на погоре наведените надоместоци се вршат врз основа на претходно
оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на
Градоначалникот на Општината.
Член 11
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Месечниот надоместок на членовите на Советот се утврдува во висина од 50% од
просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходата година.
Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се исплатува за сите седници на
Советот во текот на месецот.
Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се намалува за 30% за секое
одсуство од седница на советот одржани во тековниот месец. Ако член на Советот не
присуствувал на ниедна седница на совет во тековниот месец, во тој случај не му се
исплатува надоместок за присуство на седница.
Член 12
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на
буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по
пооделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај
кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во
противвредност од 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална
сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот
расход.
Член 13
Надоместокот за дневница на службено патување во Републиката без трошоците за
ноќевање изнесува 800,00 денари.
Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.
За патување од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој
член.

Член 14
За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана
резерва), одлучува Советот на општината а ги извршува Градоначалникот, а за користење
на средствата до 50.000,00 денари одлучува Градоначалникот.
За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за
користењето на средствата од резервите.

Член 15
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделните програми и потпрограми ги
извршува Градоначалникот на општината.
Член 16
Исплатата на плати во локалните јавни установи ја контролира и одобрува Министерството
за финансии. Општината е должна до крајот на месецот за кој се врши исплата на плати, до
надлежното министерство и Министерството за финансии да достави барање за
одобрување на средствата за плати, кон кое ќе ги приложи и обрасците ПДД-МП и МП-а,
копија од рекапитулацијата на плати, Образец Ф-1 за бројот на вработените по име и
презиме и плати, како и други податоци во пишана и електронска верзија за односниот
месец за кој се однесува исплатата, но и ПРИЛОГ број 6 како и МПИН издаден од УЈП.
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Член 17
Буџетот на Општина делчево се извршува од 01.01.2014 до 31.12.2014 година.

Член 18
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина
Делчево", а ќе се применува од 01 Јануари 2014 година.

Број 07-2825/1
31.12.2013
Делчево
Совет на Општина Делчево
Претседател,
Драган Христов, с.р.
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