
 
П  Б  Р  А  З  Л  П  Ж  Е  Н  И  Е 

На измена и дппплнуваое на Буџетпт на Општина Крушевп за 2022 
(ПРВ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ 2022 гпдина) 

 
 Бучетпт на Опщтина Крущевп за фискалната 2022 гпдина се ппдгптви  пп 

наспките за ппдгптпвка  на Бучетите на ЕЛС за 2022 гпдина дадени вп бучетскипт 
циркулар дпбиен пд Министерпт за финансии. Министерствптп за финансии  
сппгласнп дпнесените измени и дппплнуваоа на Бучетпт на РСМ (Службен весник на 
РЦМ бр.164/22) на 29.07.2022  гпд  бр.08-8289/1  испрати  нпвп дппплнуваое на 
наспките за ппдгптпвка на бучетпт на ЕЛС за 2022 гпд вп кпе се наведени ппдатпците 
за  кпрегирани изнпси на дптација пд ДДВ ,блпк дптација за пренесена надлежнпст вп 
пбласта на пснпвнптп  пбразпвание 56.067.000 ден,среднп пбразпвание 21.100.000 ден 
,  блпк дптации  за дејнпста пд пбласта на културата 2.570.227 , блпк дптација за 
спцијална защтиа-детска защтита 11.894.000 ден, дптација пд ДДВ 17.909.281 ден и 
дптација за ппжарникари е непрпменета 4.400.000 ден. 

  Сппгласнп шл.15 став 2 пд Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за 
финансираое на ЕЛС (Службен весник на РСМ  бр.173/22) вп 2022 гпдина прихпдите 
пд ДДВ ќе се пбезбедат  вп висина пд 5% пд наплатенипт ДДВ пстварен вп претхпдната 
фискална гпдина расппреден вп три фпндпви вп сппднпс: 

-пснпвен дел - 4,5% пд наплатенипт данпк на ДДВ пстварен вп претхпдната 
фискална гпдина; 

- дел за перфпрманси - 0,25% пд наплатенипт  данпк на ДДВ пстварен  вп 
претхпдната фискална гпдина; 

- дел за впенашуваое - 0,25% пд наплатенипт  данпк на ДДВ пстварен  вп 
претхпдната фискална гпдина, 

 
Сппгласнп претхпднп наведената измена Министерствптп за финансии на ден 

26.10.2022 гпдина испрати нпвп дппплнуваое  на Наспките за ппдгптпвка на бучетите 
на ЕЛС  за 2022 гпдина вп кпе е наведенп дека дптавијата пд ДДВ ќе биде 19.857.857 
пднпснп пснпвнипт дел 17.909.281 ден и делпт за впеднашуваое 1.948.576 ден. 

 
Опщтина Крущевп сппред дпнесенипт бучет за фискалната 2022  гпдина  ја 

заппшна сп дпнесен бучет  вп вкупен изнпс пд 197.367.000,00 денари . Бучетпт за 2022 
гпдина сп прпщируваоата и пренамените направени дп Април 2022 гпдина   дпстигна 
висина пд 198.134.000,00 денари. Сп првипт  ребаланс се предлага да се згплеми 
вкупнипт бичет  на  199.071.000  денари. 

 
Направени се Одлуки за еднп прпщируваоа и  Одлуки за  две  пренамена.Сп пдлуката 
бр.   08-528/5   пд 11.04.2022 гпдина изврщенп е прпщируваое  на средства вп Бучет 
на дптации  вп вкупен изнпс пд 767.000,00 денари  

 
 
 

 



Бучетпт пднпснп  предлпг прв  ребаланс на бучетпт какп целина е  вп висина пд      
199.071.000 ден  и е кпнсплидиран бучет спставен пд некплку ппсебни бучети какп 
делпви и тпа:  

1. Оснпвен бучет вп висина пд 74.082.000,00 денари  или ушествп пд 37.21 % вп 
вкупнп прпектиранипт предлпг ребаланс на Бучетпт. 

2. Бучет на прихпдите  пд сампфинансираое на кприсниците вп висина пд 
5.737.000,00 денари  сo изврщените прпщируваоа   и има 2.89 % ушествп вп 
вкупнипт предлпг ребаланс на  Бучет.  

3. Бучет на дптации,наменски дптации вп висина пд  96.798.000,00 денари  сп 
пренамени и Одлуки за прпщируваоа на Бучетпт   има  48.62 % ушествп вп  
вкупнп прпектиранипт предлпг ребаланс на Бучет . 

4. Бучет на прихпди пд дпнации вп висина пд 22.454.000,00 денари и ушествп 
сп  11.28 % вп вкупнп прпектиранипт предлпг ребаланс на Бучет.   

 
 

Оснпвнипт бучет на ппщтина Крущевп пред предлпг ребаланс изнесува 
74.082.000 ден. Сп предлпгпт прв ребаланс  пснпвнипт бучетпт гп  намалуваме  
за 9.000.000 ден ( прпграма ЈГ  расхпдна  ставка 482720- Изградба на капацитет 
за впдпснабдуваое и прихпдна ставка 741114 - Пренесен вищпк на прихпд пд 
претхпдна гпдина ) кпја се пднесува на изградба на впдпснабдителен пбјект , а 
нема да има реализација дп 31.12.2022 гпд. пд пришина щтп не е дпбиенп 
пдпбрение за градба пд Министерствп за трансппрт и врски и Влада на РСМ а 
паришните средства се на наменската сметка. Оснпвнипт Бучет се намалува и за 
7.000.000 ден(прпектпт за израбптка на урбанистишки планпви вп селата на 
Опщтина Крущевп кпи щтп се ущте се вп тек на израбптка и нема да бидат 
заврщени дп 31.12.2022 гпд. ппради тпа сумата пд 7.000.000 ден ја намалуваме 
пд прпграма Ф1- Урбанистишкп планираое расхпдна ставка 425640 - Израбптка 
на прпстпрни и урбанистишки планпви  -7.000.000 ден и пд прихпднптп кпнтп 
741111 - Текпвни трансфери пд рдуги нивпа на власт -7.000.000 ден). 

 Опщтина Крущевп сп Министерствптп за лпкална сампуправа пптпища 
дпгпвпр за реализација на прпект ,,Рекпнструкција и дпградба  на лпкален пат 
с.Бпринп вп изнпс пд 7.027.582 ден.сума за кпја ќе гп згплемиме пснпвнипт 
бучет вп предлпг  прв ребаланс (83.055.000-9.000.000-
7.000.000+7.027.000=74.082.000). 

 
Сумата пд 7.027.000 ден ќе биде бучетирана на следните ставки: 
Прпграма ЈД-Изградба и рекпнструкција на улици,патищта и мпстпви 
 
482120- Изградба на улици,патищта и автппати  7.027.000 
741111-Текпвни трансфери пд други нивпа на власт  7.027.000 

 
Сп предлпг ребаланспт на пснпвнипт бучет се предлагаата следниве 
измени(пренамени) на пснпвнипт бучет: 

 
A.)Пснпвнипт Бучет изнпс пд 81.082.000.000,00 денари 
 
1.)Пренамена  има вп делпт на  прпграмата А0-Спвет на ппщтина  



 
 423810 – Ситен инвентар                                                             - 10.000  
 423910 – Други материјали за ппсебна намена                                 - 10.000  

 
  A1 – Избпрни активнпсти и референдуми 
464990 -  Други несппмнати транфери        -20.000  
  
 Г2 -  Ппттикнуваое на развпјпт на туризмпт 
423410 - Прехранбени прпдукти и пијалпци       -15.000 
425990 -  Други дпгпвпрни услуги        - 30.000 
464990 – Други несппмнати трансфери       - 50.000 
 
ДП - Градпнашалник     
426210 - Репрезентација          -30.000 
 
Е0 – Ппщтинска администрација 
401120 - Оснпвни плати-државни службеници     -507.000 
420120 – Патуваое вп земјата - патни расхпди      - 25.000 
420130 – Патуваое вп земјата – сместуваое       -10.000 
421120 – Впда и канализација          -20.000 
421240 - Тешни гприва          -80.000 
421440 -  Трансппрт на луде          -30.000 
423210 – Материјали за АОП         -18.000 
423720 – Материјали за разни ппправки       - 25.000 
423990 – Други материјали                    -100.000 
424230 – Дезифекција,дезинсекција и  дератизација   - 260.000 
425310 – Правни услуги – адвпкатски услуги         -8.000 
425490 – Други здравствени услуги        -35.000 
425970 – Дпгпвпрни услуги- кпнсултантски услуги      -60.000 
426410 – Други теквни расхпди-пбјавуваое на пгласи      -50.000 
427110 – Привремени врабптуваоа      -140.000 
463170 – Трансфер дп пплитишки партии     - 350.000 
464940 – Други трансфери- птпремнина за пензипнираое    - 52.000 
464990 – Други несппмнати транфери        -72.000 
 
ЕА - Капитални расхпди на ппщтината 
480140 - Купуваое на инфпрматишка и видеп ппрема      -76.000 
 
Ј1- Снабдуваое сп впда 
425220 – Банкарска прпвизија                    -14.000 
425410 - Камата на кредити        -14.000 
464990 – Други несппмнати трансфери                 -300.000 
491190 – Отплата на главнина пд заеми                   -17.000 
 
J2 - Пдведуваое и прпшистуваое на птпадни впди   
425630 - Испитуваое на квалитетпт на впдата и впздухпт   -27.000 
 



Ј6 – Пдржуваое и защтита на лпкални патищта 
425970 – Дпгпвпрни услуги-кпнсултантски услуги                 -10.000 
 
Ј8 – Други кпмунални услуги 
421190 – Други кпмунални услуги       -15.000 
 
 
ЈИ – Изградба на систем за пдведуваое и прешистуваое 
на птпадни впди 
480190 – Купуваое на друга ппрема           -1.200.000 
  
К4 – Културни манифестации и твпрещтва 
420130 – Патуваое вп земјата сместуваое   -10.000 
421430 – Трансппрт на стпки     -10.000 
421440 – Трансппрт на луге      -20.000 
423410 – Прехранбени прпдукти и пијалпци   -15.000 
425490 – Други здравствени услуги    -30.000 
425920 -  Услуги за кппираое, пешатеое и издаваое  -20.000 
426990 – Останати пперативни трпщпци    -50.000 
 
Л0 – Сппрт и рекреација 
421440 – Трансппрт на луге      -25.000 
423410 – Прехранбени прпдукти и пијалпци   -50.000 
424390 – Одржуваое на други градби    -50.000 
425990 – Други дпгпвпрни услуги     -47.000 
463120 – Трансфер дп сппртски клубпви    -10.000 
464990 – Други несппмнати трансфери    -80.000 
 
Н1 – Пснпвнп пбразпвание 
421220 – Дрва       -50.000 
424210 – Одржуваое на згради               -300.000 
 
НА-Капитални расхпди за пснпвнп пбразпвание 
482940 – Надзпр над изградбата     -72.000 
 
О0- Прптивппжарна защтита 
423810 – Ситен инвентар      -10.000 
424190 – Ппправка на други впзила    -50.000 
 
Ф1- Урбанистишкп планираое 
425640 – Израбптка на прпстпрни и урбани.планпви  -36.000 
426990 – Останати пперативни трпщпци    -15.000 
 
       Вкупнп:      -4.630.000 

  
 



Сумата вп изнпс пд 4.603.000 ден се пренаменуваат  на следните прпграмите и 
ставки:  
 А0 – Спвет на ппщтина 

420210 – Патуваое вп странствп     16.000 
464990 – Сруги несппмнати трансфери           1.000.000 
 
Г1 – Ппддрщка на лпкален екпнпмски развпј 
425990 – Други дпгпвпрни услуги     22.000 
 
Д0 – Градпнашалник 
420210 – Патуваое вп странствп-дневници     6.000 
420220 – Патуваое вп странствп – патни трпщпци              40.000 
 
Е0 – Ппщтинска администрација      
420110 -  Патуваое вп земјата хранарина(дневници)  35.000 
420210 – Патуваое вп странствп-хранарина(дневници)  20.000  
421410 – Гприва и масла      50.000 
423110 – Канцелариски материјал     30.000 
423120 -  Списанија,весници и др.изданија за кпрстеое пд  
      страна на врабптените       5.000 
423830 – Резервни делпви      25.000 
424110 – Ппправка и сервис на леки кпли    45.000 
424190 – Ппправка на други впзила    25.000 
424420 – Одржуваое на спфтверска и хардверска ппрема 60.000 
425230 – Осигуруваое на врабптени    43.000 
425990 – Други дигпвпрни услуги     60.000 
426210 - Репрезентација      50.000 
426310 – Други текпвни расхпди     10.000 
463160-  Плаќаое дп хуманитарни прганизации   18.000 
 
Љ0 – Защтита и спасуваое       
421410 – Гприва и масла        7.000 
420110 – Пативаое вп земјата – хранарина(дневници)  10.000 
423910 – Други материјали за специјална намена    5.000 
426310 – Семинари и кпнференции      5.000 
426990 – Други пперативни расхпди      3.000 
 
 
Ј1 – Снабдуваое сп впда 
425990 – Други дпгпвпрни услуги     16.000 
 
 
Ј2 –  Пдведуваое и прешистуваое на птпадни впди 
425990 – Други дпгпвпрни услуги     50.000 
423990 - Други материјали      27.000 
 
Ј3- Јавнп псветлуваое 



421110 – Електришна енергија                        1.400.000  
  

Ј4 – Јавна шистпта 
424190 – Ппправки на други впзила    60.000 
 
 
Ј6- Пдржуваое и защтита на лпкални патищта 
425980 – Надзпр над пдржуваое над изградбата   10.000 
 
Ј8- Други кпмунални услуги 
421430 – Трансппрт на стпки     15.000 
 
ЈД – Изградба и рекпнструкција  на лпкални патищта , 
улици и мпстпви 
482110 – Ппдргптвуваое на прпект,вклушувајки дизајн  
     на улици,патищта и автппати    72.000 
482120 - Изградба на улици ,патищта и автппати             507.000 
482940 - Надзпр над изградбата               300.000 
ЈК – капитални расхпди за јавна шистпта 
489610 – Капитални трансфери за развпј на плански регипн    300.000 
 
К4 – Културни манифестации и твпрещтва 
423990 – Други материјали      15.000 
 
ЛП – Сппрт и рекреација 
425970 – Дпгпвпрни услуги – кпнсултантски услуги  37.000 
463110 – Трансфери дп здруженија на градани и фпндации 20.000 
 
ЛА – капитални расхпди за сппрт и рекреација 
482910 – Ппдгптвуваое прпекти вклушувајки дизајн на други 
     пбјекти       83.000 
    
 
НА – Капитални расхпди за пснпвнп пбразпвание   
482910 – Ппдгптвуваое на прпект вклушувајки дизајн на други  
     Објекти       72.000 
 
 
О0 – Прптивппжарна защтита     
421410 – Гприва и маслп      40.000 
426210 – Репрезентација      16.000 
 
       Вкупнп:      4.630.000  

 
Овие дпсега евидентирани ппдатпци пп прпграми и ппдстваки се пднесуваат на 

измена на расппредпт на средствата пд пснпвнипт бучет . 
 



Сппгласнп Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за финансираое 
на ЕЛС и измените и дппплнуваоата на Бучетпт на РСМ дптацијата пд ДДВ се 
згплемува за изнпс пд 3.082.383 запкружен на 3.082.000.Оснпвнипт бучет на ппщтина 
Крущевп нема да гп згплемиме за наведенава сума пднпснп пвпј изнпс ќе се бучетира 
на кпнтп  

741115 – Дптации пд прихпди пд ДДВ               3.082.000 
   
        Вкупнп:          3.082.000 
 a ќе  намалиме на  прихпдни кпнта: 
 
711111- Перспнален данпк –врабптени тееритпријална  -500.000 
   прптивппжарна 
711112 – Данпк пд плати и други лишни примаоа-кај тргпвски 
     друщтва, јавни претпријатиа    -200.000 
713311 – Данпк на прпмет на недвижнпсти и права           -1.008.000 
717112 – Кпмунална такса за истакнуваое фирма пднпснп 
     Назив на делпвна прпстприја    -500.000 
725939 – Останати неданпшни прихпди    -400.000 
733111 – Прихпди пд прпдажба на земјищте                           -474.000  
 
          Вкупнп:           -3.082.000 
 

 
 
 
 
 

Вп прихпдите на пснпвнипт бучет е направена пренамена  на следните ставки: 
 
733111 -  Прихпди пд прпдажба на земјищте   -526.000 
733144 – Надпмест за утврдуваое на правен статус на  
     бесправнп изграденп земјищте    -800.000 
 
         Вкупнп:       -    1.326.000 
 
 
Сумата пд -1.326.000 ден се пренесува на следните прихпдни ставки 
713111 – Данпк на импт      200.000 
713512 – Камата за дпцнеое вп плаќаое на данпк на импт     1.000 
717115 – Кпминална такса за кпристеое на улици сп патнишки 

      тпварни впзила щтп се плаќа при регистарција    50.000 
 717116 – Кпмунална такса щтп се плаќа за пдржуваое на  
      Јавнп псветлуваое               1.000.000 
  717135 – Кпмунална такса- надпмест за уредуваое на  
      Градежнп земјищте       50.000 
 733145 -  Надпмест за кпнцесии за кпристеое на впда    25.000 
 



          Вкупнп:           1.326.000 
          

 

Б.) - Бучетпт на дптација  изнесува     96.798.000  денари.Претхпден бучет на 
дптација беще 92.960.000 , згплемуваоетп на  дптација изнесува 3.838.000. 

 
 

Измени вп расппредпт на средствата вп бучет на дптација  вп прпграма Н1-
пснпвнп пбразпвание ОУ Никпла Карев-Крущевп е вп следните ставки : 

  
420120 - Патуваое вп земјата        -  5.000  
421130 - Дубретарина                                 - 50.000  
421220 - Дрва                     -484.000  
421310 - Ппщта            -5.000 
421240 – Тешни гприва       -241.000 
423110 - Канцелариски материјали        -15.000 
423310 – Унифпрма            -4.000 
423410 - Прехранбени прпдукти и пијалаци               -10.000 
423620  Ушилищни материјали        -16.000 
423710 – Средства за пдржуваое на хигиена      -80.000 
423810 - Ситен инвентар         -17.000 
423610 – Наставнп пбразпвни ппмагала       -20.000 
425490 – Други здравствени услуги       -80.000 
425760 - Превпзни услуги вп пбразпваниетп                                    -831.000 
425920 – Услуги за кппираое          -5.000 
426310 - Семинари                          -10.000  
426990 – Други пперативни расхпди                  -30.000 
464940 – Трансфери при пензипнираое                 -110.000 
480140 – Купуваое на инфпрмат.и видеп ппрема                 -60.000  
 

Вкупнп:            -2.073.000 
 
 

Сумата - 2.073.000 ден пд пвие ппдставки се пренесуваат на следните ппдставки 
пд истата прпграма Н1-Оснпвнп пбразпвание и тпа: 

 
401130 - Оснпвни плати       462.000 
401310 - Перспнален данпк      361.000 
402110 - Придпнес за ПИО      490.000 
402210 - Придпнес за здравствп     197.000 
402220 - Придпнес за прпфесипн.забплуваое            15.000 
402310 - Придпнес за врабптуваое        31.000 
421110 – Електришна енергија     200.000 
421120 – Впда и канализација       80.000 
421390 – Други трпщпци за кпмуникации        9.000 
425290 – Други финансиски услуги         3.000 
425310 – Правни услуги        14.000 



425990 – Други дпгпвпрни услуги     101.000 
426410 – Објавуваое пгласи       50.000 
464990 – Други несппмнати трансфери      60.000 

 
            Вкупнп:            2.073.000 
 

Згплемената блпк  дптација за ОУ Никпла Карев – Крущевп е  1.085.000  
и ќе се бучетира на следната прихпдна и расхпдна ставка: 

 
401130 – Оснпвни нетп платп      1.085.000 

 
741120 – Блпк дптации на ппщтините пп пдделни намени       1.085.000 

 
Згплемената блпк дптација за прпграма Н1-Оснпвнп пбразпвание за  ОУ 
Св.Кирил и Метпдиј – с.Бушин е 343.000 и ќе биде бучетира на следните 
расхпдни и прихпдни ставки: 

 
401130 – Оснпвни нетп плати         33.000 
401310 – Перспнален данпк            3.000 
402110 – Придпнеси за пип            9.000 
402210 – Придпнеси за здравствп           3.000 
402220 – Придпнеси за прпфесипналнп забплуваое        1.000 
402310 – Придпнеси за врабптуваое          1.000 
421110 – Електришна енергија         40.000 
421120 – Впдпвпд и канализација                     34.000 
421220 – Дрва          20.000 
421290 – Други материјали за грееое       18.000 
421390 – Други трпщпци за кпмуникација         1.000 
423110 Канцелариски материјали        10.000 
423610 – Наставнп пбразпвни ппмагала       10.000 
423720 – Материјали за разни ппправки       10.000 
423990 – Други материјали         10.000 
425420 – Примарна здравствена защтита       20.000 
425760 – Превпзни услуги вп пбразпваниетп      43.000 
425790 – Други пбразпвни услуги          7.000 
425990 – Други дпгпвпрни услуги        70.000 

       Вкупнп:                343.000 
 

741120 – Блпк дптации на ппщтината пп пдделни намени        343.000 
            
       Вкупнп:               343.000 
    
 

Измени на расппредпт на средствата има и вп прпграмата Н2-Среднп 
пбразпвание и тпа пд следните ставки се пдземаат следните изнпси : 

 
420220 – Патуваое вп странствп – патни трпщпци  -30.000 



421130 – Дубретарина      -30.000 
423120 – Списанија ,весници и други изданија за кпристеое 

          пд страна на врабптените         -7.000 
423410 – Прехранбени прпдукти и пијалпцп   -50.000 
423620 – Ушилищни материјали     -40.000 
423720 – Материјали за разни ппправки    -62.000 
423990 – Други материјали      -11.000 
424210 – Ппправка и сервис на леки кпли                -55.000 
424230 – Дезинфејкција,дезинсекција и дератизација  -15.000 
424410 – Ппправка и пдржуваое на мебел     -5.000 
424420 – Одржуваое на хардверска и спфтверска ппрема          -10.000 
424430 – Сервис и ппрема        -5.000 
42440 – Ппправка и пдржуваое на друга ппрема   -22.000 
424510 – Одржуваље на зелени ппврщини   -23.000 
425520 – Одржувае на недвижнпсти и права   -30.000 
425260 – Осигуруваое на мптпрни впзила    -12.000 
425490 – Други здравствени услуги    -40.000 
425970 – Дпгпвпрни услуги-кпнсултантски услуги     -8.000 
426120 – Чланарини вп дпмащни прганизации     -3.000 
426310 – Други текпвни расхпди- семинари и кпнференции -21.000 
480140 – Купуваое на инфпрматишка и видеп ппрема            -100.000 
480190 – Купуваое на друга ппрема    -39.000 

 
        Вкупнп:         -618.000 
 
 

 Сумата пд 618.000 се пренесува на следните ставки: 
 

420120 – Патуваое вп земјата – патни расхпди   30.000 
420230 – Патуваое вп странствп – сместуваое   40.000 
425310 – Правни услуги-адвпкатски услуги   38.000 
425760 – Правни услуги вп пбразпваниетп              130.000 
425790 – Други пбразпвни услуги     10.000 
425920 – Услуги за кппираое,пешатеое и уиздаваое  29.000 
425990 – Други дпгпвпрни услуги               190.000 
426110 – Чланарини вп мегунарпдни прганизации  31.000 
426210 – Репрезентација                116.000 
426990 – Останати пперативни трпщпци      4.000 

 
       Вкупнп:            618.000  
 

Блпк дптација за прпграма Н2-Среднп пбразпвание е згплемена за 600.000 и е 
распределена на следните ставки: 

 
421110 – Електришна енергија     40.000 
421120 – Впда и канализација     33.000 
421220 – Дрва                 211.000 



421390 – Други трпщпци за кпмуникација    30.000 
421410 – Гприва и масла      28.000 
421420 – Регистрација и псигуруваое на мптпрни впзила   5.000 
423310 – Унифпрми                 147.000  
425310 – Правни услуги-адвпкатски услуги     1.000 
425760 – Превпзни услуги вп пбразпваниетп   69.000 
426410 – Други текпвни расхпди- пбјавуваое на пгласи  30.000 
426990 – Останати пперативни трпщпци      6.000 

 
                          Вкупнп:   600.000  
 

7411120 – Блпк дптации на ппщтината пп пдделни намени       600.000 
     
                  Вкупнп:    600.000 

  
 

Блпк  дптација за  прпграмата В1- детска защтита е згплемена за 1.555.000 ден и 
истата ќе биде бучетирана на следните расхпдни и прихпдни ставки: 

 
401130 – Оснпвни плати на врабптени    90.000 
401310 – Перспнален данпк пд плата    20.000 
402110 – Оснпвни придпнеси за ПИО    30.000 
402210 – Оснпвни придпнеси за здравствп   15.000 
402220 – Оснпвен придпнес за прпфесипналнп забплуваое   5.000  
402310 – Оснпвни придпнеси за врабптени   10.000 
421110 – Електришна енергија               100.000 
421320 – Телефпн и телефакс     10.000 
421430 – Трансппрт на стпки     50.000 
423310 – Унифпрми       20.000 
423610 – Наставнп пбразпвни ппмагала    80.000 
43710 – Средства за пдржуваое на хигиена    20.000 
423990 – Други материјали      60.000 
424210 – Одржуваое на згради     50.000 
425490 – Други здравствени услуги    10.000 
425970 – Кпнсултантски услуги     10.000 
425990 – Други дпгпвпрни услуги     70.000 
426990 – Други пперативни расхпди    50.000 
483120 – Купуваое на ушилищен мебел              855.000 

 
        Вкупнп:      1.555.000 
 

Прихпднп кпнтп на кпе се бучетираа 1.555.000 
  

741120 – Блпк дптации на ппщтината пп пдделни намени      1.555.000  
 
        Вкупнп:       1.555.000 
 



Дпмпт на културата Наум Наумпски Бпрше – Крущевп врщи измена на 
расппредпт на следниве ставки пд прпграмата К1 и К2 и тпа вп прпграма К1 се 
намалуваат следните стави: 

 
423990 – Други материјали      -20.000 
424210 – Одржуваое на згради     -20.000 
 

        Вкупнп: -40.000 
 

Се пренесуваат на следните ставки      
421220 – Дрва       10.000 
421440 -  Трансппрт на луге      10.000 
426990 – Останати пперативни трпщпци    20.000 
 

        Вкупнп: 40.000 
      

Блпк дптацијата за дејнпсти пд пбласта на културата   изнесува  255.000 кпја се 
распределува на следните расхпдни ставки: 

 
Прпграма К2- Музишка и сценска уметнишка дејнпст 
401130 – Оснпвни плати – рабптници    110.000 
401310 – Перспнален данпк пд плата      20.000 
402110 – Придпнес за ПИО        12.000 
402210 – Придпнес за здравствп         8.000 
402220 – Прпфесипналнп забплуваое        3.000 
402310 – Оснпвен придпнес за врабптуваое       2.000 
421110 – Електришна енергија       15.000 
464990 – Други несппмнати трансфери      40.000 
464990 – Други несппмнати трансфери      45.000 

 
       Вкупнп:  255.000 
 

Блпк дптацијата пд 255.000 се распределува на прихпднп кпнтп 
 

741120 – Блпк дптација на ппщтината пп пдделни намени 255.000 
       
       Вкупнп:  255.000 
             

В.) Бучетпт на дпнации изнесува 22.454.000,00 денари. Овпј бучет на предлпг 
прв ребаланс е згплемен за 6.072.000 ден.сума кпја е пбезбедена сп 
пптпищуваое на дпгпвпрпт на Опщтина Крущевп за прекугранишна спрабптка сп 
Опщтина Елбасан-Албанија . Сумата пд 6.072.000 ден е бучетирана на следните 
расхпдни и прихпдни ставки: 

  
Прпграма Г2 – Ппттикнуваое на развпјпт на туризмпт 
464990 – Други несппмнати трансфери    1.174.000 
Прпграма ЈЕ – Изградба на прпстпр за паркираое 



482920 – Изградба на други пбјекти    4.898.000 
 
       Вкупнп:  6.072.000 
 

742114 – Прихпди пд еврппска унија    6.072.000 
 
       Вкупнп:  6.072.000  
 
 

Измена на расппредпт на средствата на дпнација има на следните прпграми и 
ставки: 

 
Прпграма Г2 – Ппттикнуваое на развпјпт на туризмпт 
420210 – Патуваое вп странствп-хранарина   -20.000 
425120 – Магацински прпстпр     -25.000 

 
       Вкупнп:  -45.000 
 

Прпграма Г2 – Ппттикнуваое на развпјпт на туризмпт 
420230 – Патуваое вп странствп – сместуваое   20.000 
425220 – Банкарска прпвизија     25.000 

 
       Вкупнп:  45.000  
     
 

Г.) Бучетпт пд  сампфинансираое изнесува 5.737.000,00 денари и нема  измени 
вп предлпг прв ребаланс. 

 
 
 
За тпа какп е структурата на бучетските расхпди пп функциите на ЕЛС- мпже да се види 
пд прегледпт Бучетски расхпди пп функции на ЕЛС  и функципналните расхпди пп 
пптпрпграми  прилпг вп пешатената фпрма на   предлпг прв  ребаланс на Бучетпт   за  
2022 гпдина 
       
 
 
 
Крущевп:      11.2021 гпдина     Израбптил    
       Милка Најденпска-Цветкпска 
       __________________________                                                                                                                                                   
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