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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 2021 година, процесот на донесување на Буџетот и проектните 
активности кои треба да се реализираат во текот на 2021 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 2021 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 2021 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 2021 година
Основен буџет Блок дотации Самофинансирање Донации Заеми и кредити



Планирани извори на приходи во 
буџетот за 2021 година

Даночни приходи 39.025.000 12.5 %

Неданочни приходи 12.773.000 4 %

Капитални приходи 4.905.000 1.5 %

Приходи од дотации 160.422.400 51 %

Приходи од 
трансфери

75.348.456 24%

Приходи од донации 9.257.000 3%

Приходи од кредити 10.166.000 4%

Вкупно 311.896.856 100%
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Даночни приходи

Данок од доход 3.110.000 8%

Даноци од имот 14.520.000 37%

Даноци од специфични 
услуги

20.670.000 53%

Такси за користење или 
дозволи за  вршење дејност

725.000 2%

Вкупно 39.025.000 100%
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Неданочни приходи

Такси и надоместоци 11.158.000 87%

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

615.000 5%

Други неданочни приходи 1.000.000 8%

Вкупно 12.773.000 100%
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Структура на расходи во вкупниот
буџет на општината

Плати и надоместоци 171.450.427

Резерви и недефинирани 
расходи

50.000

Стоки и услуги 49.790.000

Каматни плаќања 40.000

Субвенции и трансфери 4.757.000

Социјални бенефиции 800.000

Капитални расходи 83.156.429

Отплата на главница 1.853.000

Вкупно: 311.896.856

73%

27%

Тековно оперативни расходи

Капитални расходи



Основниот буџет е проектиран на износ од 117.293.456
денари, од кои капиталните расходи се планирани во износ од
62.585.456 денари, или 53%, додека тековно оперативните
расходи се планирани на износ од 54.708.000 ден. или 47%.

Даночни приходи 39.025.000

Неданочни
приходи

2.015.000

Капитални 
приходи

4.905.000

Трансфери 71.348.456

Вкупно 117.293.456

Планирани извори на приходи во основниот буџет
на општина Делчево за 2021 година, се:



Структура на приходи во основниот 
буџет на општината
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Даночни приходи
Данок од доход, од добивка и од 
капитални добивки

Даноци на имот

Даноци на спец. услуги

Дозволи за вршење на дејност

30%

20%

50%

Неданочни приходи

Судски и адм. такси

Адм. такси и надоместоци

Даноци на спец. услуги

7%

29%

9%

55%

Капитални приходи
Продажба на град. неизг. земјиште во 
сопст. на државата

Приход од закуп на земј. земјиште во сопст. 
на држава

Надомест за конц. за експл. на мин. суров.

Легализација



Структура на расходи во основниот 
буџет на општината

Плати и надоместоци 25.934.000 22%

Резерви и недефинирани 
расходи

50.000 0,1%

Стоки и услуги 22.337.000 19%

Каматни плаќања 40.000 0,1

Субвенции и трансфери 3.694.000 3%

Социјални бенефиции 800.000 0,9%

Капитални расходи 62.585.456 53%

Отплата на главница 1.853.000 1,5%

Вкупно 117.293.456 100%

47%

53%

Расходи

Тековно оперативни расходи -
54.708.000

Капитални расходи - 62.585.456



Надомест за одземен имот
(експропријација)

2.000.000 денари





Изградба на канализација

Заштита на животна средина



Изградба на современ 
градски пазар

Купување возила



Поддршка на спортски 
клубови и НВО



Стипендии за ученици и студенти

Надомест за новороденчиња

Надомест за првооделенци

539.000 денари

300.000 денари

350.000 денари

500.000 денариЕднократна парична помош
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