
 
 
 
 
 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
На измена и дппплнуваое на Буџетпт на Општина Крушевп за 2019 

(ВТОР РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ 2019 гпдина) 
 
 

 Бучетпт на Опщтина Крущевп за фискалната 2019 гпдина се ппдгптви  пп 
наспките за ппдгптпвка  на Бучетите на ЕЛС за 2019 гпдина дадени вп бучетскипт 
циркулар дпбиен пд Министерпт за финансии ппд бр.08-6331 /1 пд 28.09.2018гпд. 
нащ брпј 03-1046/1 пд 02.10.2018 гпдина,какп и дппис бр.08-6331/2  пд 23.11.2018 
гпдина нащ бр..03-1046/3 пд 28.11.2018 гпдина. Спгласнп шлен 27 став (2) пд Закпнпт 
за финансираое на единиците на лпкалната сампуправа (Сл.весник на РМ бр.61 /04, 
96/04 , 67/07 , 156/09 и 47/11,192/15 и 209/18) Министерпт за финансии Бучетскипт 
циркулар  за 2019 гпдина гп дпставува дп градпнашалникпт на Опщтината. 
Надппплнуваое на циркуларпт Дппис бр.08-6631/3 пд 21.10.2019 гпдина за згплемен 
изнпс на дптации пп дејнпсти. 

Бучетскипт циркулар за изгптвуваое на Бучетпт на ппщтините за 2019 гпдина 
вклушува ппсебни инфпрмации за прпцеспт на бучетираое,фпрмата и спдржината на 
Бучетпт, пднпснп планираое на расхпдите  пп прпграми и пптпрпграми спгласнп 
извпрните и пренесени надлежнпсти ,какп и прегледи за планираое на прихпдите за 
пренесените надлежнпсти вп културата , спцијалната защтита, пбразпваниетп и 
прптивппжарната защтита. 

Министерствптп за финансии вп спрабптка сп ппщтините вп изминатипт 
перипд изврщи знашителни ппдпбруваоа вп фпрмата и спдржината на 
бучетпт,пднпснп успгласуваое на фпрмата на бучетпт на ппщтините сп фпрмата на 
Бучетпт на Република Северна Македпнија. Впеднп ппдпбрен е нашинпт на 
известуваое спгласнп медунарпдните стандарди какп и згплемуваое на 
транспарентнпста сп впсппставуваое на прпграмите и пптпрпграмите. Истптп  се 
пднесува  и сп фпрмата и спдржината на измените и дппплнуваоатана бучетпт - 
ребаланспт кпј се прави вп текпт на фискалната гпдина. 

Спгласнп шлен 2,тпшка 8 пд Закпнпт за бучетите (Сл.весник бр. 64/05 4/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12) бучетот на единицата за локална 
самоуправа претставува годищен план на приходи,други приливи и одобрени 
средства и ги вклушува основниот бучет,бучетот на дотации, бучетот на донации, 
бучетот на заеми и бучетот на самофинансирашки активности. Вп 2019 гпдина и вп 
нареднипт перипд рефпрмите кпи ќе се спрпведуваат и ќе се интензивираат се 
рефпрмите на бучетскипт прпцес изразени преку: згплемуваоетп на фискалната 
пдгпвпрнпст,птшетнпст и транспарентнпст; пптпа унапредуваое на бучетскипт прпцес 
сп ппнатампщнп ппдпбруваое на бучетскптп планираое и изврщуваое преку 



дефинирани прпграми, па пптранспаретнп  планираое и искпристуваое на 
капиталните расхпди. 

Бучетпт на ппщтината пднпснп ребаланспт на бучетпт  се спстпи пд три 
сегменти  и тпа ппщт,ппсебен и развпен дел. 

Опщтипт дел ги спдржи вкупните прихпди и другите приливи и вкупните 
расхпди и другите пдливи на бучетпт за фискалната гпдина, какп и глпбалните 
прпекции на прихпдите ,приливите,расхпдите и пдливите за наредните две 
гпдини,вклушувајќи гп и планиранипт дефицит. 

Ппсебнипт дел спдржи план на пдпбрените средства на бучетските кприсници 
и фпндпвите пп прпграми ,пптпрпграми и ставки за фискалната гпдина. 

Развпјнипт дел ги спдржи планпвите на прпграмите за развпј на бучетските 
кприсници прикажани пп развпјни прпекти. Вп развпјнипт дел на бучетпт се 
прикажуваат среднпрпшни планпви за прпграмите за развпј наменети за развпјни 
инвестиции пдпбрени пд Спветпт на Опщтината. 

Опщтина Крущевп сппред дпнесенипт бучет за фискалната 2019  гпдина 
фискална 2019 гпдина ја заппшне сп дпнесен бучет  вп вкупен изнпс пд 
166.348.000,00 денари . Бучетпт за 2019 гпдина сп прпщируваоата и пренамените 
направени дп април 2019 гпдина дпстигна висина пд 173.322.000,00 денари, плус 
прпщируваоетп на првипт ребаланс за 700.000,00 денари дпстигна висина пд 
174.022.000,00. Се пристапи кпн израбптка на втпр ребаланс на бучетпт за 2019 
гпдина кпј дпстигна висина пд 190.619.000,00  ден. пднпснп  ппраст од 114,59 % вп 
пднпс на пснпвнипт Бучет за 2019 гпдина, пднпснп ппраст пд 109,54 % вп пднпс на 
првипт ребалан сп прпщируваоетп. 

Втприпт ребаланс има згплемуваое за изнпс пд 16.597.000,00 денари кпе 
прпизлегува пд следните дппплнителнп пбезбедени финансиски средства пп 
прпекти и тпа :  
            -  Дпгпвпр бр.03-310/2 пд 18.07.2019 гпдина, пднпснп 13-661/1 пд 17.07.2019 
гпдина пд Бирп за регипнален развпј, пдпбрен изнпс пд 1.800.000,00 денари за 
рекпнструкција пристапен пат дп селп Јакренпвп. 
 - Дпгпвпр бр. 09-677/4 пд 02.10.2019 гпд. пднпснп 16-2608/5 пд 02.10.2019 
гпд. пд Агенција за финансиска ппддрщка на земјпделствп и рурален развпј, 
пдпбрени финансиски средства вп изнпс пд 11.724.617,00 денари запкруженп на 
11.725.000,00 ден. наменети за изградба и уредуваое на патна инфраструктура за 
лпкалитет Крущевскп Езерп 
 - Дпгпвпр бр.03-409/2 пд 25.04.2019 гпдина пднпснп 20-5292/1 пд 29.04.2019 
гпд. пд Министерствп за култура пдпбрени финансиски средства вп изнпс пд 
300.000,00 денари пд пбласта на музишка и музишкп сценска дејнпст за 2019 гпд. 
 - Дпгпвпр бр. 03-379/6 пд 19.04.2019 гпд. пднпснп 21-4700/1 пд 11.04.2019 
гпд. пд Министерствп на Култура, пдпбрени финансиски средства вп изнпс пд 
800.000,00 ден.  за интердисциплинарна дејнпст  прпект пд наципнален интерес вп 
пбласта на културата за 2019 гпд. 
            - Дпгпвпр бр. 03-377/7 пд 17.06.2019 гпд. пднпснп 13-1803/2 пд 15.07.2019 пд 
Министерствп за екпнпмија, пдпбрени финансиски средства вп изнпс пд 60.000,00 



денари за финансираое на дел пд трпщпците за прпектпт Крущевскп сппртскп летп 
2019  

-  Дппис бр. бр.08-6631/3 пд 21.10.2019 гпдина пд Министерствп за финансии 
за згплемен изнпс на дптации пп дејнпсти вп вкупен изнпс пд 1.912.000,00 денари и 
тпа : 

- За среднп пбразпвание згплемена дптација вп изнпс пд 1.600.000,00 
денари. 

- За детска защтита згплемена дптација вп изнпс пд 210.000,00 денари. 
- За култура згплемена дптација вп изнпс пд 102.000,00 денари. 

 
Направени се Одлуки за две прпщируваоа и една Одлука за пренамена.Сп 

пдлуката бр.08-341/4 пд 15.03.2019 гпдина изврщенп е прпщируваое вп вкупен 
изнпс пд 6.232.000,00 денари и тпа : 

-прпщируваое вп бучетпт за дптации за изнпс пд 4.942.000,00 денари,тпа е 
изнпспт на пренесени,а непптрпщени средства-салда пд претхпдната 2018 гпдина и  -
прпщируваое вп бучетпт за дпнации за изнпс пд 1.290.000,00 денари, средствата 
пдпбрени за дпнација за набавка на трактпр сп приклушна механизација. 

Сп пдлука бр.08-436/4 пд 04.04.2019 гпдина изврщенп е прпщируваое вп 
вкупен изнпс пд 742.000,00 денари и тпа: 

-прпщируваое вп бучетпт на сампфинансираое за изнпс пд 20.000,00 денари 
вп пптпрпграма К1 и 

-прпщируваое вп бучетпт на дпнации за изнпс пд 722.000,00 денари вп 
прпграмата Н1,за трпщкпвнптп местп ОУ-Св.Кирил и Метпдиј –Бушина дпнацијата за 
Прпектпт ЕРАЗМОС и тпа изнпс 208.000,00 пренесенп салдп,непптрпщени средства 
пд 2018 гпдина и нпвп пшекуван прихпд пд 514.000,00 денари. 

Сп пдлука бр.08-341/5 пд 15.03.2019 гпдина е изврщена пренамена на 
средства. 

Изнпспт на Оснпвнипт Бучет за 2019 гпдина прпщирен и изменет пп Одлуките 
на Спветпт на Опщтината се дава какп  измена и дппплнуваое на бучетпт за 2019 
гпдина ппнатака прв ребаланс на бучетпт  изнесува    173.322.000,00 денари  

Бучетпт пднпснп првипт ребаланспт на бучетпт какп целина е  вп висина пд 
173.322.000,00. Изврщенп е еднп прпщируваое за изнпс пд 700.000,00 денари вп 
делпт на дпнација и една пренамена сп щтп првипт ребаланс изнесува  
174.022.000,00 денари.  

Израбптенипт предлпг втпр ребаланс на бучетпт за 2019 гпдина изнесува 
190.619.000,00 денари и е кпнсплидиран бучет спставен пд некплку ппсебни бучети 
какп делпви и тпа:  

1. Оснпвен бучет вп висина пд 82.051.000,00 денари се згплемува на 
96.736.00,00 денари и  ушествп сп 50,75 % вп вкупнп прпектиранипт 
предлпг втпр ребаланс на Бучет. 

2. Бучет на прихпдите  пд сампфинансираое на кприсниците вп висина 
пд  6.427.000,00 денари  пстанува на истп нивп   и има 3,37 % ушествп 
вп вкупнипт предлпг втпр ребаланс на  Бучет.  



3. Бучет на дптации, наменски дптации вп висина пд  80.832.000,00 
денари се згплемува на 82.744.000,00 денари  и   има 43,41 % 
ушествп вп  вкупнп прпектиранипт предлпг втпр ребаланс на Бучет.  

4. Бучет на прихпди пд дпнации , пстанува на истп нивп вп висина пд 
4.712.000,00 денари  и има  ушествп пд  2,47 % вп вкупнп 
прпектиранипт предлпг втпр ребаланс на Бучет.   
 

 Оснпвни извпри на прихпди вп Бучетпт на ппщтината Крущевп за фискалната 
2019 гпдина се данпците, таксите, дптациите, трансверите пд централната власт, 
дпнациите, прихпдите пстварени пд сампстпјнптп врщеое на дејнпст на кприсниците 
- единки на бучетпт. 

Ребаланспт на Бучетпт на Опщтина Крущевп за фискалната 2019 гпдина 
прикажан вп ппщтипт дел пп шлен 1 пд предлпженипт Предлпг Втпр Ребаланс на 
Бучет изнесува: 

1. ) Вкупни приходи планиран(проектиран) износ од 190.619.000,00 денари и 
тоа по видови приходи како щто следува:              

 а.) Данпшни прихпди  изнпс пд 16.620.000,00 денари; 
 б.) Неданпшни прихпди изнпс пд 7.904.000,00 денари ; 

             в.) Капитални прихпди изнпс пд 1.647.000,00 денари; 
             г.)Прихпди пд дптации изнпс пд  82.744.000,00 денари; 
  д.)Трансвери -планирани прихпди изнпс пд 76.992.000,00 денари ; 
  е.) Прихпди пд дпнации изнпс пд 4.712.000,00 денари; 
        2.)Вкупни  планирани  расходи во износ од 190.619.000,00   

 а.) расхпди пд утврдени намени изнпс пд 189.499.000,00 денари   
 б.) резерви изнпс пд 250.000,00 денари   

        3.) Сп бучетпт се планира и пдлив,пднпснп птплата на главница изнпс  пд 
870.000,00 денари. Реалната птплата за 2019 гпдина е и се пднесува за птплата на пп 
два ануитети пп пснпв на двете задплжуваоа,задплжуваоетп за МСИП -1 и МСИП-2 
преку МФ на РСМ. 

Расхпдите пп пснпвни намени се утврдени вп биланспт на расхпди и тпа: 
 Расхпди: а.)-Текпвнп -пперативните расхпди изнпс пд 136.873.000,00 денари 
 и прпцент на ушествп вп вкупните расхпди пд 71,80 % и  

б.)- капитални расхпди - изнпс пд  53.746.000,00 денари и прпцент   
на ушествп вп вкупните расхпди пд 28,20 %. 
Основниот бучет изнпс пд  96.736.000,00 денари ги спдржи следните расхпди: 
а.)Оснпвни плати и надпместпци  изнпс пд 17.169.000,00 ден. или прпцент на 
ушествп вп вкупните расхпди на пснпвнипт бучет пд  17,75 %; 

 б.) Резерви и недефинирани расхпди изнпс пд 250.000,00 денари или прпцент 
на ушествп вп фкупните расхпди на пснпвнипт бучет пд 0,26 %; 

 в.) Стпки и услуги -изнпс пд 23.553.000,00 денари или прпцент пд 24,35 % вп 
вк.изнпс на пснпвнипт бучет; 

 г.) каматни плаќаоа -изнпс пд 20.000,00 денари или прпцент пд 0,02 % 
             д.) Субвенции и трансвер изнпс пд  2.898.000,00 денари или 2,99 %  ушествп 
вп пснпвнипт бучет; 



  д.) Спцијални бенефиции изнпс пд 550.000,00 денари или 0,57% ушествп вп 
пснпвнипт бучет и 
             е.) Kапитални расхпди изнпс пд 51.426.000,00 денари или 53.16%   
ушествп вп расхпдите на пснпвнипт бучет. 
  ж.) Отплата на главница изнпс пд 870.000,00 денари или 0.90% ушествп вп 
расхпдите на пснпвнипт бучет. 

Расхпдите пд  бучет се изврщуваат преку 14 прпграми пднпснп  60 
пптпрпграми  спгласнп закпнските прпписи утврдени пд страна на Министерствптп за 
финансии. Опщтина Крущевп вп бучетпт ги има прифатенп следните прпграми сп 
пптпрпграми: 

A.) Основн Бучет- износ од 96.736.000,00 денари 
Вп ппсебнипт дел ,вп делпт на пптпрпграмите има  прпмени –прпщируваоа  

за дппплнителнп пбезбедени финансиски средства пп дпгпвпри и пренамени пд 
некпи расхпдни ставки и пренпс на други расхпдни ставки. Се забележуваат самп 
ставките и пптпрпграмите каде има прпмена сп пвпј предлпг втпр ребаланс. 

 

1.)-Промени има во потпрограма А00 – Совет на Општината и тоа 

на расходните ставки: 

                                                       БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

- 412110-постојана резерва                              од           200.000,00   на  100.000,00 ден. 

- 421320-телефон и телефакс                           од           100.000,00   на    70.000,00 ден. 

 -423910- др.материјали за спец.нам.              од           100.000,00   на    70.000,00 ден. 

- 423990-др.материјали                                     од             50.000,00   на    30.000,00 ден. 

- 425920-услуги за коп.,печатење, издав.       од             30.000,00   на    20.000,00 ден. 

- 426990-др.оперативни расходи                     од             20.000,00   на    40.000,00 ден. 

- 464990-други трансфери                                од           150.000,00   на  550.000,00 ден. 

 

 

        2.)-Промени има во потпрограма D00-Градоначалник и тоа на 

расходните ставки: 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 
- 413110-тековни резерви                               од               300.000,00   на  150.000,00 ден. 

- 464940-трансфери при пензионирање        од               160.000,00   на  150.000,00 ден. 

- 464990-други трансфери                              од                 40.000,00   на    20.000,00 ден. 

 

                   3.)- Промени има во потпрограма Е00-Општинска администрација и 

тоа на расходни ставки 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 
- 420140-патувања во земјата-спор.расх.          од        50.000,00     на       70.000,00 ден. 

- 420210-патувања во странство-дневница     од         20.000,00     на       50.000,00 ден. 

- 420220-патувања во странство-патни расх.    од       20.000,00     на       10.000,00 ден. 

- 420230-патувања во странство-сместување    од       20.000,00     на       10.000,00 ден. 

- 421110-електрична енергија                              од       150.000,00   на      20.000,00 ден. 

- 421310-пошта                                                     од        120.000,00    на   165.000,00 ден. 

- 423110-канцелариски материјал                       од       150.000,00   на    100.000,00 ден. 

- 423120- списанија, весници и др.изданија       од       100.000,00   на     70.000,00 ден. 



- 423190-други административни такси             од         15.000,00    на      5.000,00 ден. 

- 423210-материјали за АОП                               од          10.000,00    на    40.000,00 ден. 

- 423410-прехрамбени продукти                         од       150.000,00    на     80.000,00 ден. 

- 423710-средства за одржување на хигиена     од       100.000,00    на     50.000,00 ден. 

- 423720-материјали за разни поправки             од       100.000,00    на     70.000,00 ден. 

- 424110-поправки,сервис на лесни возила        од       200.000,00    на  150.000,00 ден. 

- 424210-одржување на згради                            од       100.000,00    на     50.000,00 ден. 

- 424230-дезин.дезинсекција и дератизац.         од         30.000,00    на     10.000,00 ден. 

- 424390-одржување на други градби                од          30.000,00    на     10.000,00 ден. 

- 424440-поправки и одрж. на др.опрема           од         30.000,00     на    40.000,00 ден. 

- 425220-банкарска провизија                             од         15.000,00     на    10.000,00 ден.  

- 425230-осигурување на вработени                   од         20.000,00    на    40.000,00 ден. 

- 425250-осигурување на недвиж. и права         од        50.000,00     на    30.000,00 ден. 

- 425260-осигурување на моторни возила         од       130.000,00     на  100.000,00 ден. 

- 425310-правни услуги                                        од       120.000,00    на    40.000,00 ден. 

- 425320-судски вештачења                                 од         20.000,00    на     10.000,00 ден. 

- 425360-плаќања на судски такси                      од         16.000,00     на      6.000,00 ден. 

- 425920-услуги за коп.,печатење, издав.           од       150.000,00     на   120.000,00 ден. 

- 425940-рушење на објекти                                од         50.000,00     на              0,00 ден. 

- 425990-договорни услуги                                  од         50.000,00     на  200.000,00 ден. 

- 426120-чланарини во домаш. организации      од       170.000,00    на  240.000,00 ден. 

- 426990-други оперативни расходи                   од        250.000,00    на  370.000,00 ден. 

- 427110-привремени вработувања                     од        950.000,00   на 1.100.000,00 ден.   

- 464910-плаќања по судски решенија                од       250.000,00    на   100.000,00 ден. 

- 464990-други трансфери                                    од         80.000,00     на    40.000,00 ден. 

- 480140-купување на инфор.и видео опрема     од        70.000,00     на  100.000,00 ден.   

- 482930-реконструкција на други објекти         од         50.000,00     на    20.000,00 ден. 

- 482940-надзор над изградба                               од         50.000,00    на     80.000,00 ден. 

- 485420-надомест за одземен имот                     од       320.000,00     на  120.000,00 ден. 

      

 

  4.)- Промени има во потпрограма F10-Урбанистичко планирање и тоа на 

расходните ставки: 

 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 
 

-425640-изработка на планови                          од      3.500.000,00  на  3.800.000,00 ден. 

 

 

 

5). Промени има во потпрограма F20-Уредување на градежно земјиште и 

тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                    БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 
-425640-израб. на прост. и урб. планови     од       300.000,00     на                    0,00 ден. 

 



 

6). Промени има во потпрограма G20-Поттикнување на развој на 

туризмот  и тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                    БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2  
- 423410-прехрамбени продукти                   од        30.000,00     на            10.000,00 ден.   

- 425920- услуги за коп.,печатење, издав.    од        30.000,00     на            10.000,00 ден. 

- 425990-други договорни услуги                 од        30.000,00     на            10.000,00 ден. 

- 426990-други оперативни расходи             од        80.000,00     на            40.000,00 ден. 

- 464990-други трансфери                              од      240.000,00     на            40.000,00ден. 

 

7). Промени има во потпрограма J30-Јавно осветлување  и тоа на 

расходните ставки: 

 

                                                                                   БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

- 421110-електрична енергија                од       2.440.000,00     на        3.140.000,00 ден. 

- 423720-материјали за разни поправ.   од          150.000,00     на             50.000,00 ден. 

- 423910-други матер.за спец.намена    од       1.800.000,00     на        2.100.000,00 ден. 

- 423990-други материјали                     од          100.000,00     на                      0,00 ден. 

- 425990-други договорни услуги         од            20.000,00     на                      0,00 ден. 

- 426990-други оперативни расходи     од          150.000,00     на             30.000,00 ден.     

- 480190-купување на друга опрема      од            40.000,00     на                      0,00 ден. 

 

 

8). Промени има во потпрограма J60-Одржување и заштита на локални 

патишта и улици   и тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                    БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2  
- 421190-други комуна. такси и услуги   од         100.000,00        на           40.000,00 ден. 

- 424390-одржување на други градби      од         100.000,00        на           20.000,00 ден. 

- 425990-други договорни услуги            од           30.000,00        на           10.000,00 ден. 

- 426990-други оперативни расходи        од           30.000,00        на           10.000,00 ден. 

 

 

 

9). Промени има во потпрограма J80-Други комунални услуги и тоа на 

расходните ставки: 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

 

- 421190-други комун.такси и услуги      од         200.000,00        на         250.000,00 ден. 

- 423720-материјали за разни поправки  од         100.000,00        на           40.000,00 ден. 

- 424390-одржување на други градби      од         200.000,00        на           50.000,00 ден. 

- 426990-други оперативни расходи        од          50.000,00         на           20.000,00 ден. 

     

 



10). Промени има во потпрограма JD0-Изградба и реконструкција на 

локални патишта и улици   и тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                    БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

- 482120-изградба на улици и патишта      од      1.000.000,00   на      14.836.000,00 ден. 

- 482130-реконструк.на улици,патишта    од          500.000,00   на        2.857.000,00 ден. 

 

11). Промени има во потпрограма JG0-Изградба на системи за 

водоснабдување   и тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

- 482720-изградба на капац.за водоснаб      од   1.000.000,00    на           300.000,00 ден. 

- 482730-реконст.на капац.за водоснаб       од       600.000,00    на           300.000,00 ден. 

- 482940-надзор над изградба                       од       200.000,00    на           150.000,00 ден.  

   

12). Промени има во потпрограма JI0-Изградба на системи за одведување 

и пречистување на отпадни води   и тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

- 482920-изградба на др.објекти                  од         630.000,00     на        380.000,00 ден. 

- 482930-реконст.на др.објекти                   од          350.000,00     на       150.000,00 ден. 

- 482940-надзор над изградбата                  од          200.000,00     на         50.000,00 ден. 

 

13). Промени има во потпрограма JL0-Други комунални услуги 

(капитални расходи)   и тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

- 452410-камата на кредити                       од          100.000,00     на            20.000,00 ден. 

- 486190-купување на др.мотр.возила      од          320.000,00     на          316.000,00 ден. 

 

 

14). Промени има во потпрограма JN0-Урбана опрема(капитални 

расходи)  и тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2  
-480190-купување на др.опрема                  од         200.000,00    на                     0,00 ден. 

 

15). Промени има во потпрограма K40-Културни манифестации и 

творештво   и тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

- 421430-транспорт на стоки                 од                        0,00        на       10.000,00 ден. 

- 425490-други здравствени услуги      од                        0,00       на        20.000,00 ден. 

- 425990-други договорни услуги         од             500.000,00       на   1.318.000,00 ден. 

- 426990-други оперативни расходи     од               50.000,00       на        70.000,00 ден. 

 



16). Промени има во потпрограма KA0-Културни манифестации и 

творештво (капитални расходи)  и тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                   БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

- 425640-изработка на прост.и урб.планови  од     650.000,00      на       370.000,00 ден. 

- 482920-изградба на др.објекти                      од  9.000.000,00      на    9.547.000,00 ден. 

- 482940-надзор над изградба                          од     350.000,00      на         83.000,00 ден. 

 

17). Промени има во потпрограма L00-Спорт и рекреација и тоа на 

расходните ставки: 

 

                                                                                    БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

- 425640-израб.на прост.и урбан.планови        од     150.000,00    на         30.000,00 ден. 

- 426990-др.оперативни расходи           од                0,00    на    10.000,00 ден. 

- 464990-други трансфери                                  од       50.000,00      на      130.000,00 ден. 

 

 

18). Промени има во потпрограма N10-Основно образование и тоа на 

расходните ставки: 

 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

-421110-електрична енергија                          од       231.000,00     на  181.000,00 ден. 

 

 

19). Промени има во потпрограма N20-Средно образовани и тоа на 

расходните ставки: 

 

                                                                                    БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС-2 

 

-464990-други трансфери                                   од      100.000,00      на               0,00 ден. 

 

 

20). Промени има во потпрограма NAV-Реконструкција на горна зграда 

ОУ Никола Карев-Крушево   и тоа на расходните ставки: 

 

                                                                                   БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2   
-482940-надзор над изградба          од       0,00       на  250.000,00 ден. 

 

 

 

21). Промени има во потпрограма W00-Противпожарна заштита  и тоа на 

расходните ставки: 

 

                                                                                     БУЏЕТ-реб. 1         РЕБАЛАНС- 2 

- 401130-основни плати др.вработени              од       470.000,00      на   485.000,00 ден. 

- 401310-персонален данок на доход              од          40.000,00      на     35.000,00 ден. 



- 402110-основни придонеси за ПИО       од        123.000,00      на   133.000,00 ден. 

- 402120-придонес за бенифициран стаж        од          40.000,00      на     36.000,00 ден. 

- 402210-основни прид. за здравство             од          50.000,00      на    53.000,00 ден. 

- 402220-основен придонес за проф.заб.          од           5.000,00      на       4.000,00 ден. 

- 421420-регистраија на моторни возила         од       120.000,00      на    70.000,00 ден. 

- 423410-прехрамб. продукти и пијалаци       од           2.000,00      на    12.000,00 ден. 

- 424190-поправки на др.возила               од       150.000,00      на  100.000,00 ден. 

Во другите потпрограми нема никакви промени,проектираните износи со 

основниот буџет остануваат исто,без промени. 

 

Б.) - Бучетпт на дптации  изнесува 82.744.000,00 денари  сп вклушенп 
прпщирен изнпс за пренесените салда непптрпщени средства пд 2018 гпдина сп 
претхпдна Одлука на Спвет и сп прпщируваоата на дптациите за 2019 сп дппист бр. 
08-6631/3 пд 21.10.2019 гпдина за згплемен изнпс на дптации пп дејнпсти. 
 Одпбрените дптации за 2019 гпдина изнесуваат вкупнп 75.890.000,00 
денари ,а пренесенптп салдп непптрпщени средства пд претхпдната 2018 гпдина 
изнесува 4.942.000,00 денари. Прпщируваоетп на дптациите спгласнп 
ппгпренаведенипт дппис изнесува плус 1.912.000,00. Овие средства се распределени 
пп дејнпсти сппред   табеларнипт преглед-прилпг кпн бучетскипт циркулар –упатствп 
за израбптка на бучетпт за 2019 гпдина и дпписпт за згплемен изнпс на дптациите пп 
дејнпсти. Бучетпт на дптации се изврщува преку прпграмите, предвидени сп 
бучетскипт циркулар, вп висина на пдпбрените дптации пп дејнпсти. 
 
            В) - Бучетпт на сампфинансираое изнесува 6.427.000,00 денари,прпмена  
нема. 
            Г.)   - Бучетпт на дпнации изнесува 4.712.000,00 денари. 

 
   За тпа какп е структурата на бучетските расхпди пп функциите на ЕЛС- мпже 
да се види пд прегледпт Бучетски расходи по функции на ЕЛС  и функционалните 
расходи по потпрограми - прилпг вп пешатената фпрма  на  предлпг втпр ребаланс 
на Бучетпт  за 2019 гпдина 
 
 
                       Крущевп: 08.11.2019 гпдина                                                    Израбптил:                                                                                                                 
                                                                                                                              Верица Наумпска 
                                                                                                                                            
 
 
 


