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“Граѓанскиот буџет“ претставува основна алатка за унапредување на транспарентноста 
и отчетноста на Општина Делчево. 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 2019 година. Целта на подготовката 

на Граѓанскиот буџет на Општина Делчево 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 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. 



Образложение за Буџет 2020 година

Согласно член 2 точка 8 од Законот за буџети, буџетот на општината 
претставува годишен план на вкупните приходи и други приливи и 
одобрени средства  и се состои oд основен буџет, буџет на дотации, 
буџет на донации, буџет на самофинансирачки активности и буџет на 
заеми и кредити. 

Буџетот на Општина Делчево се состои од општ, посебен и развоен дел.

Општиот дел, содржи биланс на приходи и расходи, функционална 
класификација на расходи, биланс на тековно оперативни приходи и 
расходи и биланс на капитални приходи и расходи.
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Структура на Буџет за 2020 година
Основен буџет Блок дотации Самофинансирање Донации Заеми и кредити



Планирани извори на приходи во 
буџетот за 2020 година

Даночни приходи 35.903.000 11%

Неданочни приходи 16.702.000 5%

Капитални приходи 4.355.000 1%

Приходи од дотации 159.346.000 47%

Приходи од 
трансфери

70.288.000 21%

Приходи од донации 18.148.000 5%

Приходи од кредити 32.253.000 10%

Вкупно 336.995.000 100%
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Даночни приходи

Данок од доход 2.300.000 6%

Даноци од имот 12.802.000 36%

Даноци од специфични 
услуги

20.211.000 56%

Такси за користење или 
дозволи за  вршење дејност

590.000 2%

Вкупно 35.903.000 100%
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Неданочни приходи

Такси и надоместоци 11.517.000 69%

Административни такси и надоместоци кои се плаќаат за списите 
и дејствијата кај органите на општината

600.000 3,6%

Други владини услуги (приходи од катастерски услуги) 35.000 0,2%

Други неданочни приходи 4.550.000 27,2%

Вкупно 16.702.000 100%
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Структура на расходи во вкупниот
буџет на општината
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34%

Тековно оперативни расходи

Капитални расходи



Тековно оперативни расходи во вкупниот
буџет на општината

Плати и надоместоци 164.757.000 49%

Резерви и недефинирани 
расходи

80.000 0,02%

Стоки и услуги 51.904.000 15%

Каматни плаќања 170.000 0,05%

Субвенции и трансфери 3.125.000 0,9%

Социјални бенефиции 800.000 0,2%

Капитални расходи 114.304.000 34%

Отплата на главница 1.855.000 0,5%

Вкупно: 336.995.000 100%
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Надомест за одземен имот
(експропријација)

4.000.000 денари





Изградба на канализација



Изградба на градска капела



Изградба на современ градски пазар



Поддршка на спортски 
клубови и НВО



Стипендии за ученици и студенти

Надомест за новороденчиња

Надомест за првооделенци

515.000 денари

350.000 денари

255.000 денари

450.000 денариЕднократна парична помош



Културни манифестации и 
Делчевско лето 2020
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