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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 2023 година, процесот на донесување на 

Буџетот и проектните активности кои треба да се реализираат 
во текот на 2023 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.



Образложение за Буџет 2023 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 за 2023 година е планиран согласно 
законската регулатива, и досегашниот тренд на анализа на наплата на 
изворните приходи, како и некои историски показатели, и некои наши 
предвидувања и очекувања за пооделни видови на приходи и истиот е 
планиран во вкупен износ од 312.458.713 денари.



Граѓански буџет

• Основен буџет на општината е годишен план на приходи, други 
приливи и одобрени средства со буџетот за финансирање на основните 
надлежности на општината. 

• Граѓански буџет е прикажување на буџетот на едноставен начин со цел 
да се информираат граѓаните како се креира и како се трошат 
распределените средства.
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Планирани извори на приходи во 
буџетот за 2023 година

Даночни приходи 47.468.000

Неданочни приходи 9.850.000

Капитални приходи 6.900.000

Приходи од дотации 194.456.000

Приходи од трансфери 45.366.000

Приходи од 
самофинансирачки 
активности

5.300.000

Приходи од донации 3.118.713

Вкупно 312.458.713

Даночни приходи

Неданочни приходи

Трансфери

Капитални приходи

Донации

Дотации

Самофинансирачки активности



Даночни приходи

Данок од доход 3.465.000 7%

Даноци од имот 22.010.000 45%

Даноци од специфични 
услуги

21.303.000 44%

Такси за користење или 
дозволи за  вршење дејност

690.000 4%

Вкупно 47.468.000 100%
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Неданочни приходи

Такси и надоместоци 8.040.000 82%

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

760.000 8%

Други неданочни приходи 1.050.000 10%

Вкупно 9.850.000 100%
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Структура на расходи во вкупниот
буџет на општината

Плати и надоместоци 203.319.000

Резерви и недефинирани 
расходи

100.000

Стоки и услуги 55.040.200

Каматни плаќања 80.000

Субвенции и трансфери 4.493.713

Социјални бенефиции 880.000

Капитални расходи 43.467.500

Отплата на главница 5.078.300

Вкупно: 312.458.713

86%

14%

Тековно оперативни расходи

Капитални расходи



Структура на расходи во основниот 
буџет на општината

Плати и надоместоци 35.130.000

Резерви и недефинирани расходи 100.000

Стоки и услуги 19.908.700

Каматни плаќања 80.000

Субвенции и трансфери 2.690.000

Социјални бенефиции 880.000

Отплата на главница 5.078.300

Капитални расходи 38.227.000

Вкупно 102.094.000

63%

37%

Расходи

Тековно оперативни расходи -
63.867.000

Капитални расходи -38.227.000



Надомест за одземен имот
(експропријација)

1.500.000 денари





Изградба на капацитети за 
водоснабдување

Заштита на животна средина



13.000.000 
денари

Изградба на современ 
градски пазар

Купување возила

500.000 денари



Стипендии за ученици и студенти

Надомест за новороденчиња

Надомест за првооделенци

395.000 денари

220.000денари

660.000 денариЕднократна парична помош

345.000 денари



Општина Делчево
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