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Нацрт-Буџетот на Општина Велес за 2019 година е 

изготвен согласно основните насоки за подготовка на 

буџетите на Eдиниците на локална самоуправа за 2019 

година и остварување на стратешките приоритети на 

владата на РМ: 
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 Развој на економијата, зголемување на продуктивното 

вработување и подигнување на животниот стандард на 

граѓаните;

Република Македонија – членка на НАТО и Европската 

унија;

Одлучна и неселективна борба со организираниот 

криминал и корупцијата;

Владеење на правото и изградба на независни институции;

Реформи во образованието и инвестирање во иновации и 

информатичка  технологија;

Реформи во правосудството;

Целисно спроведување на начелата на Охридскиот 

рамковен договор, градење на граѓанска држава и етничка 

кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и 

почитување.
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Нацрт-Буџетот на Општина Велес претставува годишен план

на приходи,други приливи и одобрени средства во кој се

вклучени основниот буџет ,буџетот на самофинансирачките

активности ,буџетот на дотации и буџетот на донации .Со

Буџетот на Општина Велес се врши процес на

распоредување на изворите на финансирање наспроти

низата на потреби и побарувања.

При подготовката на Нацрт-Буџетот за 2019 година се

почитуваа начелата на економичност и рационалност во

трошењето на буџетските средства, зголемување на

фискалната одговорност, отчетност и транспарентност,

подобрување на буџетското планирање и извршување

преку дефинирани програми и потранспарентно планирање

и искористување на капиталните расходи.
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Буџетот на Општина Велес се состои од три 

сегмента:- општ и посебен и развоен.

 Општиот дел ги содржи вкупните приходи и другите 

приливи и вкупните расходи и други одливи на буџетот за 

фискалната година  како и глобалните проекции на 

приходите,приливите,расходите и одливите за наредните 

две години, вклучувајќи го и планираниот дефицит 

 Посебниот дел содржи план на одобрените средства по 

програми,потпрограми и ставки за фискалната година и

 Развојниот дел ги содржи плановите на програмите за 

развој прикажани по развојни проекти.
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Општиот дел од Буџетот на општина Велес за 2098 година е изработен 

според GFS (Governmental Financial Statistics) методологијата,која 

методолошки се разликува од начинот на прикажување на планираните 

приходи и расходи искажани во Билансот  на приходи и Билансот на 

расходи на општината за 2019 година,кои се во буџетска рамнотежа.

Имено според оваа методологија планираните приходи и расходи се 

прикажуваат со цел утврдување на дефицитот како нивна разлика и 

утврдување на приливи за негово финансирање и финансирање на 

одливите (отплатите).

Збирот на вкупните приливи и приходи мора да биде 

еднаков на вкупните расходи и одливи со што се 

воспоставува буџетска рамнотежа
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Приходи на Општина Велес

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

вид-извор  на приходи износ % на учество во 

вкупните приходи

Даночни приходи 152.467.000 17,50%

Неданочни приходи 88.906.800 10,21%

Капитални приходи 32.391.195 3,72%

Трансфери и донации 597.394.350 68,57%

Домашно задолжување 0 0,00%

ВКУПНО 871.159.345 100,00%
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ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

152.467.000

88.906.800

32.391.195

597.394.350

0

Даночни приходи Неданочни приходи Капитални приходи Трансфери и донации Домашно 

задолжување

Видови извор на приходи
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Видови извори на приход и нивно % учество

17%

10%

4%

69%

0%
Видови извори и проекти

Даночни приходи

Неданочни приходи

Капитални приходи

Трансфери и донации 

Домашно задолжување

За 2019 година капиталните приходи се 32.391.195 денари,односно 

3,72% од вкупно планираните приходи. 
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А)Даночни приходи

вид на даночен приход износ % на учество во 

даночните 

приходи

Данок од доход,од добивка и 

од капитални добивки 10.500.000 6,89%

Даноци од имот 43.500.000 28,53%

Даноци од специфични 

услуги
92.067.000 60,38%

Такси за користење или 

дозволи за вршење дејност 6.400.000 4,20%

ВКУПНО 152.467.000 100,00%
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% на учество во даночните приходи

152.467.000

7%

29%

60%

4%

Видови на даночни приходи

Данок од доход,од добивка и од капитални 

добивки

Даноци од имот

Даноци од специфични услуги

Такси за користење или дозволи за 

вршење дејност
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Кај структурата на даночните приходи може да се 

забележи дека најголемо учество ќе имаат приходите 

остварени од даноците од специфични услуги.

Тука спаѓаат:

 комуналните такси за привремен престој,

 за назив  на фирма,

 комуналните такси што се плаќаат при регистрација на 

возилата,

 комуналната такса за уличното осветлување, 

 надоместокот за уредување на градежното земјиште и 

 други комунални такси
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Кај даноците од имот,се согледува следната структура  

и учество во вкупниот износ на овој вид данок:

Вид на данок на имот износ

Данок на имот 21.700.000

Данок на наследство и подарок 1.800.000

Данок на промет на 

недвижности и права

20.000.000

ВКУПНО 43.500.000
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% учество на :Данок на имот , подарок и наследство и промет 

на недвижности

43.500.000

50%

4%

46%

Видови на данок на имот

Данок на имот

Данок на наследство и подарок

Данок на промет на недвижности и права
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Б)Неданочни приходи

Неданочен приход износ %

Глоби,судски и административни 

такси
1.556.500 1,75

Такси и надоместоци 82.950.300 93,30

Други владини услуги 0 0,00

Други неданочни приходи 4.400.000
4,95

ВКУПНО 88.906.800 100
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% учество на Неданочни приходи

2%

93%

0%

5%

Неданочни приходи

Глоби,судски и 

административни такси

Такси и надоместоци

Други владини услуги

Други неданочни приходи
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В)Капитални приходи

Капиталните приходи за 2019 година се  

проектирани на износ од 32.391.195

денари и тоа од  продажбата на  

градежното земјиште , надоместок за 

концесии за експлоатација на минерални 

суровини , од наплатени приходи од 

легализација на бесправно изградени 

објекти.
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г) Трансфери и донацииг) Трансфери и донации

Учеството на трансферите и донациите во вкупниот  

Нацрт-Буџет на Општина Велес за 2019 година се 

застапени во следните износи:

Трансфер-дотација износ

Трансфери од други нивоа на 

власт

571.183.915

Општи и тековни донации 26.210.435

ВКУПНО 597.394.350

Во делот на трансфери од други нивоа на власт доминираат блок дотациите 

од Буџетот на Република Македонија за остварување на надлежностите во 

основното и средно образование,социјалната заштита, културата и 

пожарникарството. 
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•РАСХОДИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

РАСХОДИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
1.Во следниот табеларен приказ се дадени основните функционални 

ставки во кои се распоредени трошоците на Општината. 

Вкупно    871.159.345

701 ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ 156.361.722 17,95

703 ЈАВЕН РЕД И МИР 25.711.000 2,95

704 ЕКОНОМСКИ РАБОТИ 47.900.000 5,50

705 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 15.354.000 1,76

706 ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА

ЗАЕДНИЦАТА
52.700.000

6,05

707 ЗДРАВСТВО 6.850.000 0,79

708 РЕКРЕАЦИЈА,КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА 30.051.688 3,45

709 ОБРАЗОВАНИЕ 530.320.935 60,88

710 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 5.910.000 0,68
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% распоред на расходите на Општина Велес

18%
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
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1.За општи  и јавни служби во 2019 година се 

планира буџет од 156.361.722 денари.

Програма Планирани 

трошоци

%

А0-Совет на Општина 27.227.558 17

А1-Изборни активности и референдуми 46.591.369 30

Д0-Градоначалник 3.762.000 2

Д1-Месна Самоуправа 200.000 0

Е0-Градска администрација 72.200.504 46

ЕА-Капитални трошоци на Општината 6.680.291 4

Вкупно 156.361.722 100

Греска за 300000 илјади
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% учество за општи  и јавни служби во 

2019 година

17%

30%

3%

0%

46%

4%

Општи и јавни служби

А0-Совет на Општина

А1-Изборни активности и референдуми

Д0-Градоначалник

Д1-Месна Самоуправа

Е0-Градска администрација

ЕА-Капитални трошоци на Општината
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2.За јавен ред и мир се планирани 25.711.000 денари

Програма Планирани 

трошоци

W0-Против пожарна заштита 25.011.000

WA Против пожарна заштита 

(капитални трошоци)

700.000

Вкупно 25.711.000
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3.За економски работи Општина Велес за за 2019 

година планира 47.900.000 денари 

-За општи економски,комерцијални и работи поврзани со трудот 

8.300.000 денари

-За рударство,занаетчиство и градежништво 13.100.000 денари.

-За транспорт се планирани 26.500.000 денари.

програма План. трошоци

GA-Изградба на комерцијални објекти 8.300.000

13.100.000

програма План. трошоци

F2Уредување на градежно земјиште 3.100.000

FА-Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) 10.000.000

-За рударство,занаетчиство и градежништво
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За транспорт се планирани 26.500.000 денари.

Овие парични средства ќе бидат реализирани преку

следните програми: 

програма планирани 

трошоци

J6-Одржување и заштита на локални патишта, улици и 

регулирање на режим на сообраќајот

10.000.000

JE-Изградба на простори за паркирање 14.200.000

JD-Изградба и реконструкција на локални патишта и 

улици

2.000.000

JF-Изградба на сообраќајна сигнализација 300.000

26.500.000



НАЦРТ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 2019

% За економски работи на  Општина Велес за за 2019 година 

47.900.000 денари 
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4.За заштита на животната средина се планираат средства во износ 

од 15.354.000 денари кои ќе видат реализирани за:

-За управување со отпадни води планирани се  4.600.000 денари

- За заштита на животната средина (паркови и зеленило) капитални 

вложувања 10.754.000

4.600.000

програма План. трошоци

Ј2-Одведување и пречистување на отпадни води 1.000.000

ЈI-Изградба на системи за одведување и пречистувањена 

отпадни води

3.600.000
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програма План. 

трошоци

R1-Заштита на животна средина и природа 2.754.000

RA-Заштита на животната средина и природа 

(капитални расходи)

8.000.000

За заштита на животната средина (паркови и зеленило)

10.754.000
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4.заштита на животната средина 15.354.000 денари

7%

23%

18%

52%

Ј2-Одведување и пречистување на 
отпадни води

ЈI-Изградба на системи за 
одведување и пречистувањена 
отпадни води

R1-Заштита на животна средина и 
природа

RA-Заштита на животната средина 
и природа (капитални расходи)
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5.За живеалишта и развој на заедницата се 

планирани средства во износ од 52.700.000 денари.

Овие средства ќе се реализираат;

-За развој на заедницата 15.800.000 денари

-За водоснабдување треба да се реализираат 

2.700.000 денари

-За осветлување на улици се планирани 

средства да се рализираат вкупно 23.800.000

денари и тоа преку следните програми

-За други живеалишта и развој на заедницата се 

планирани 10.400.000 денари
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-За развој на заедницата 15.800.000 денари

програма планирани 

трошоци

G1-Подршка на   ЛЕР 3.700.000

GD-Проекти за енергетска ефикасност 1.000.000

F3-Уредување на простор во рурални 

подрачја

3.000.000

J0-Одржување на урбана опрема 1.200.000

JN-Урбана опрема (капитални расходи) 2.700.000

F1-Урбанистичко планирање 4.200.000

15.800.000
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За водоснабдување треба да се реализираат 8.000.000 денари

Вкупно                                                    3.550.000

програма План. трошоци

JG-Изградба на систем за водоснабдување 2.000.000

J1-Снабдување со вода 700.000

2.700.000
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За осветлување на улици се планирани средства да се рализираат 

вкупно 23.800.000 денари и тоа преку следните програми

Вкупно                                                    3.550.000

програма План. трошоци

J3-Јавно осветлување 18.700.000

ЈА-Изградба на јавно осветлување 5.100.000

-За други живеалишта и развој на заедницата се 

планирани 10.400.000 денари

програма планирани 

трошоци

J8-Други комунални услуги 1.400.000

JL0- Други комунални услуги (капитални 

расходи)

5.000.000

JLA-Инфраструктура на индустриски зони 4.000.000
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Вкупно                                                   16.190.000

% За живеалишта и развој на заедницата се планирани средства 

во износ од 52.700.000 денари.

7%
2%

6% 2%
5%

8%

4%

1%

35%

10%

3%

9%
8%

G1-Подршка на   ЛЕР

GD-Проекти за енергетска ефикасност

F3-Уредување на простор во рурални 
подрачја

J0-Одржување на урбана опрема

JN-Урбана опрема (капитални расходи)

F1-Урбанистичко планирање

JG-Изградба на систем за водоснабдување

J1-Снабдување со вода

J3-Јавно осветлување 

ЈА-Изградба на јавно осветлување

J8-Други комунални услуги

JL0- Други комунални услуги(капитални 
расходи)

JLA-Инфраструктура на индустриски зони
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6.За здравство се планирани 6.850.000 денари и тоа:

програма План. трошоци

T1-Унапредување на здравствената заштита 6.850.000
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7.За рекреација,култура и религија се проектирани 30.001.688

денари,кои ќе се реализираат:

-За спортски и рекреативни активности во износ од 9.030.000 денари 

-За услуги за култура се планирани средства во износ од 21.021.688 денари 

програма План. трошоци

L0- Спорт и рекреација 6.530.000

LA-Спорт и рекреација (капитални трошоци) 2.500.000

K1-Библиотекарство 5.980.188

K3-Музејска и кинотечна дејност 6.571.500

K4-Културни манифестации и творештво 7.920.000

KA- Културни манифестации и творештво 

(капитални трошоци )

500.000

30.001.688
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% За рекреација,култура и религија се 

проектирани 30.001.688 денари

22%

8%

20%22%

26%

2%

L0- Спорт и рекреација

LA-Спорт и рекреација (капитални 
трошоци)

K1-Библиотекарство

K3-Музејска и кинотечна дејност

K4-Културни манифестации и творештво

KA- Културни манифестации и творештво 
(капитални трошоци )
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8.За образование се планирани средства во износ од 530.320.935

денари и ќе бидат реализирани преку следните програми:

програма План. трошоци

N1-Основно образование 237.309.262

NA- Образование (капитални расходи) 7.390.000

V1- Детски градинки 89.053.140

Вкупно
333.752.402

- програма планирани трошоци

N2-Средно образование 191.348.533

NB –средно образование (капитални расходи 5.220.000

196.568.533
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9.За социјална заштита се планирани средства од 

5.910.000 денари и ќе се реализираат преку 

програмата

VА-Социј.зашт.и зашт.на деца(капитални 

расходи)

5.660.000

Х00-Родова еднаквост 250.000

5.910.000
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Расходите планирани во предложениот 

Буџет за 2019 година ги разгледавме 

според критериумот на Анализа на 

расходите на Општината по намена 

(функционална класификација)



ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА 

ПРИСУСТВОТО


