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„Граѓанскиот буџет“ претставува основна алатка за
унапредување на транспарентноста и отчетноста на 

Општина Градско. Преку него ќе бидат објаснети приходите
и расходите на општината за 2023 година. 

Целта на подготовката на Граѓанскиот буџет на Општина
Градско е да обезбеди поголема

информираност на граѓаните за буџетот на
општината на полесен и достапен начин.

Буџет на Општина Градско за 2023 година



Буџет на Општина Градско за 2023 година

• Буџетот на Општина Градско претставува годишен план на приходи, други приливи и

одобрени средства во кој се вклучени, основниот буџет, буџет на самофинансирачки

активности, буџет на дотации, буџат на донации и буџетот на заеми.

• Истиот е проектиран согласно основните насоки за подготовка на буџетите на единиците

на локалната самоуправа дадени од страна на Министерството за финансии.

• Со Буџетот на Општина Градско се врши распоредување на изворите на финансирање

наспроти низата потреби и приоритети поставени за унапредување и развој на Општина

Градско.
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Структура на Буџетот на Општина Градско за 2023 година

Буџетот на Општина Градско за 2023 година е 
проектиран на вкупен износ од 86.028.559 денари 
каде учеството изгледа вака:

 Основниот буџет  - 46.665.559 денари;

 Буџетот на самофинансирачки активности –
90.000 денари;

 Буџет на дотации – 39.043.000 денари;

 Буџет на донации 230.000 денари



Планирани извори на приходи во буџетот на Општина Градско 
за 2023 година

Даночни приходи 11.959.911

Неданочни приходи 270.000

Капитални приходи 11.300.000

Приходи од дотации 39.043.000

Приходи од трансфери 23.135.648

Приходи од
самофинансирачки

активности

90.000

Приходи од донации 230.000

Вкупно 86.028.559

• Планирани извори на приходи од кои ќе се финансираат расходите на Општина Градско во Буџетот
за 2023 година се од:
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Данок од доход 560.000 4,68 %

Даноци од имот 6.149.911 51,42 %

Даноци од
специфични услуги

5.250.000 43,90 %

Вкупно 11.959.911 100%

Даночни приходи

Даночните приходи во 2023 година се планираат во износ од 11.959.911,00 денари, при што
нивниот распоред по видот на даночниот приход е даден во табеларниот приказ:
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Такси и надоместоци 90.000 25%

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

150.000 41,67%

Други неданочни приходи 120.000 33,33%

Вкупно 360.000 100%

Структурата на неданочните приходи за 2023 година во вкупниот Буџет на Општина Градско е 
претставена во следната табела и тие се составени приходи од други владини услуги, такси и 
надоместоци и други неданочни приходи.

Неданочни приходи
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Капитални приходи

Структурата на капиталните приходи за 2023 година во вкупниот Буџет на Општина Градско
е претставена во следната табела :

Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања

11.300.000 100%

Вкупно 11.300.000 100%
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Трансфери и донации

Учеството на трансферите од други нивоа на власт и донациите од странство во вкупниот Буџет
на Општината за 2023 година се застапени со следните износи:

Трансфери од други нивоа на 
власт

62.178.648 99,63%

Донации од странство 230.000 0,37%

Вкупно 62.408.648 100%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Трансфери од 
други нивоа на 
власт

Донации од 
странство



Плати и надоместоци 39.199.384

Стоки и услуги 22.668.556

Субвенции и трансфери 3.815.000

Социјални бенефиции 500.000

Капитални расходи 19.845.619

Вкупно: 86.028.559

Вкупните планирани расходи на Општина Градско за 2023 година изнесуваат  86.028.559 ,00  
денари и со тоа се запазува буџетското правило на балансирани приходи и расходи. Истите се 
утврдени по одредени намени и видови согласно економската класификација.
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Планирани буџетски расходи во вкупниот буџет на Општина Градско 
за 2023 година



Од табеларниот приказ може да се констатира дека во планираните расходи на општина
Градско, учеството на капиталните расходи е со 23,07% со што ќе се иницира изградба на нова
инфраструктура и ќе се подобрат јавните услуги.

Во делот на расходите 26,35% се за стоки и услуги, каде покрај обезбедувањето на
редовното функционирање на општината се содржани и расходите за финансирање на комуналните
услуги и тековното одржување на основното образование, детската заштита, и музичко-сценската
уметничка дејност. Во Буџетот на Општина Градско се обезбедени средства за функционирање на 1
основно училиште.

Платите и надоместоците на вработените во општинската администрација, локалните
јавни установи вклучувајќи ги и надоместоците за членовите на советот на општината учествуваат
со 45,57%.

Субвенциите и трансферите во најголем дел ги опфаќаат трансферите до невладините
организации, спортските клубови и локалните општински установи ќе учествуваат со 4,43%.

Социјалните бенефиции ќе учествуваат со 0,58% .

Расходи во буџетот на Општина Градско за 2023 година



АО - СОВЕТ НА ОПШТИНА

Во оваа програма се планираат тековно–оперативните расходи поврзани со работата на
советниците во Советот наопштината и тоа за:

• Надоместоци за советниците,
• Стоки и услуги,
• Други трошоци директно поврзани со работата на советниците (телефонски сметки,

материјални трошоци др.),
• Други трошоци кои се директно поврзани со работата и надлежностите на Советот

(награди кои ги доделува Советот на општината).
•Социјални надоместоци (еднократна парична помош, стипендии за студенти и за млади

таленти, новороденчиња и трансфери до здруженија на граѓани и фондации)
Работата на Советот на Општина Градско се финансира во износ од 4.990.000,00 денари.

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПО ПРИОРИТЕТИ УТВРДЕНИ ВО ПРОГРАМИТЕ НА БУЏЕТОТ 
НА ОПШТИНА ГРАДСКО ЗА 2023 ГОДИНА



Д0 - ГРАДОНАЧАЛНИК

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи кои се потребни за работа на
градоначалникот на општината и тоа:

• Плати и надоместоци за градоначалникот,
• Дневници и патни трошоци за градоначалникот,
• Субвенции и трансфери,
• Социјални бенефиции.

Работата на Градоначалникот на Општина Градско се финансира во износ од 1.375.500,00 денари.

ЕО – ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи кои се потребни за работа на
општинската администрација и тоа:

• Плати и надоместоци за вработените во општинската администрација,
• Тековно - оперативните трошоци потребни за работењето на општината, вклучувајќи го и
работењето на советот, градоначалникот (канцелариски материјал, телефонски сметки и интернет,
потрошена електрична енергија, вода, трошоци поврзани со одржување на возила и објекти и
други трошоци).

Средства кои се планираат за работата на општинската администрација се во износ од
17.837.000,00денари.



ЕА - КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НАОПШТИНАТА

Во оваа програма се планираат
капиталните расходи за следниве намени:

Набавка на опрема за потребите на
општинската администрација, Советот на
општината и кабинетот на градоначалникот;

Програмата е планирана со средства во износ
од 292.000,00 денари.

Ф1 - УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Во оваа програма се планираат тековно –
оперативните расходи за урбанистичко
планирање кои се однесуваат на подготовка и
донесување на годишна програма за изработка на
урбанистичка планска документација.

Во буџетот се планираат средства за функциите
во делот на урбанистичкото планирање и
уредување на просторот и истите се во износ од
360.000,00 денари.

ФА - КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Во оваа програма се планираат капиталните расходи кои произлегуваат од уредување на 
градежно земјиште и тоа:
Наомест за одземен имот (експропријации) за изградба/реконструкција на улици и патишта.

Финанансирањето на оваа програма е во вкупен износ во висина од 400.000,00.



Ј5 - ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Во оваа програма се планираат тековно -
оперативните расходи поврзано со организирање
на превоз на патници и тоа бесплатни екскурзии
за пензионери, земјоделци, крводарители и сл.

Во оваа програма се планирани средсва во висина 
од 200.000,00 денари. 

Г2 - ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи наменети за финансирање на
активности со цел обезбедување на поддршка активности со цел поддршка на туризмот во општината
и тоа:
Организирање на повеќедневена манифестација за промоција на локалните производи и нивни
преработки со особен акцент на винскиот туризам.
Во оваа програма се планирани средства во износ од 500.000,00 денари.

Ј3 - ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Во оваа програма се планираат тековно –
оперативните расходи поврзани со
потрошена електрична енергија за улично
осветлување, одржување и функционирање
на системите за јавно осветлување во
општината.
Финансирањето на оваа програма е на износ
од 2.100.000,00 денари.



Ј6 - ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНАТА ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи поврзани со:
• Активности за редовно одржување на коловозот и патот;
• Чистење на коловозот, уредување на банкини, заштита на косини, насипи, усеци и засеци,

чистење и уредување на одводите на патот, сливници, поправка на потпорни и обложни ѕидови,
тунели и други објекти на патот;

• Одржување на прегледност на патишта;
• Чистење на снег и мраз на коловозот, посипување на коловозот со сол или други абразивни

средства и
• Чистење, замена и поправка на хоризонтална и вертикална сигнализација на патот, на огради и

заштитна мрежа на патот и на друга опрема на патот.

Предвидени средства во буџетот за 2023 година за финансирање на оваа програма се на износ од
1.100.000,00 денари.



Ј7 - ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И 
ЗЕЛЕНИЛО

Во оваа програма се планираат тековно –
оперативните расходи поврзани со одржување
на постојните паркови и останати зелени
површини и обновување на зеленилото во
општината.
Висината на планираниот износ на расходи
поврзани со програмата е 200.000,00 денари.

JA - ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Во оваа програма се планираат капиталните расходи кои се поврзани со набавка,
реконструкција и поставување на нови системи за јавно осветлување.
Планираните расходи за оваа програма се за изплати по основ на склучен договор за Јавно приватно
партнерство за реконструкција на системот за јавно осветлување преку замена на постојните
натриумови светилки со нови лед светилки.
Оваа програма ќе се се финансира со средства во висина од 2.080.000,00 денари.

Ј8 - ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

Во оваа програма се планираат тековно –
оперативните расходи за дезинфекција,  
дезинсекција и дератизација во општината.

Планираните расходи за оваа програма се во 
висина од 300.000,00 денари.



ЈД - ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ 
ПАТИШТА И УЛИЦИ

Во оваа програма се планираат капиталните
расходи кои се поврзани со изградба и
реконструкција на локални патишта и улици.

Во буџетот на општината средствата предвидени 
за реконструкција на улици, патишта и автопати 
се во висина од 13.603.619,00 денари.

Л0 - СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Во оваа програма се планираат  тековно – оперативните  расходи поврзани со организирање на 
спортски активности  манифестации,  поддржување на натпревари  на општинско ниво, поддршка на 
училишниот спорт,  поддршка на масовни спортско рекреативни активности на граѓаните  и  друго. Во 
оваа програма се планирани средства во висина од 100.000,00 денари.

JГ - ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Во оваа програма се планираат капиталните
расходи кои се поврзани со изградба,
реконструкција и доградба на
водоснабдителниот систем на територијата на
општината и набавка на потребната опрема.

За реконструкција на системот за водоснадување
во општина Градско се предвидени средства на
износ од 600.000,00 денари.



Л0 - СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расходи поврзани со организирање на
спортски активности манифестации, поддржување на натпревари на општинско ниво, поддршка на
училишниот спорт, поддршка на масовни спортско рекреативни активности на граѓаните и друго. Во
оваа програма се планирани средства во висина од 100.000,00 денари.

Н1 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во оваа програма се планираат расходи поврзани со работењето на основните училишта и тоа:
плати и надоместоци на вработените во основните училишта, набавка на канцелариски и други
материјали, трошоци за телефон, интернет, поштенски услуги, електрична енергија, греење, вода,
подигање на смет, тековни поправки и одржување на згради ,канцелариска опрема и возила во
сопственост на основните училишта и други расходи.

Училиштето како буџетски корисник на општината подготвува финансиски планови за своето
работење. Во основното образование за централното основно училиште и подрачните училишта на
подрачјето наопштина Градско се планираат средства од самофинансирачки активности во висина од
90.000,00 денари и средства од донации во висина од 230.000,00 денари. Од блок дотациите се
финансираат платите и тековното одржување на училиштата со средства во висина од 39.043.000,00
денари.



Љ0 - ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Во оваа програма се планираат тековно –
оперативните расходи поврзани со преземање
на мерки и активности поврзани со заштитата,
спасување и отстранување на последиците
предизвикани од природни и елементарни
непогоди и катастрофи.

Програмата е придвидено да се финансира со
средства во висина од 87.440,00 денари.

В1 - ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

Во оваа програма се планираат расходи поврзани со работењето на детските градинки и тоа: плати и
надоместоци на вработените во градинките, набавка на канцелариски и друг материјал, трошоци за
телефон, интернет, поштенски услуги, електрична енергија, греење, вода, подигање на смет, тековни
поправки и одржување на згради, канцелариска опрема и др.

Планираните средства од 500.000,00денари ќе се користат за покривање на трошоците од проектот 
на општинта за обезбедување на бесплатна градинка за секое дете.

Т1 - УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА

Во оваа програма се планираат тековно –
оперативните расходи поврзани со преземање
на мерки и активности поврзани со заштита и
унапредување на здравјето, животната и
работната средина и заштита од заразни
болести.

Програмата е придвидено да се финансира со
средства во висина од 10.000,00 денари.



Џ1-РОДОВА ЕДНАКВОСТ

Во оваа програма се планираат тековно – оперативните расход и поврзани со
родовата еднаквост. Во Програмата се планираат активности во делот воведување на
родовиот пристап во креирање на политики, донесување на одлуки и пристап до
ресурсите на општината.
Средствата кои се предвидуваат за финансирање на оваа програмa се на износ од
30.000,00 денари.

Буџетот на општината се извршува согласно Одлука за 
извршување на Буџетот на општината за соодветната 
фискална година, со која поблиску се определува 
начинот и условите за управување и извршување
на Буџетот.

Јануари, 2023


