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Вовед

Општина Центар е прва општина што го објавува својот Буџет адаптиран за секој граѓанин. Цел на ова 

издание е на најтранспарентен начин  да им се овозможи на граѓаните пристап до финансиските податоци на 

Општината. Имајќи предвид дека најголем дел од приходите што се  слеваат во касата на локалната самоуправа 

доаѓаат од граѓаните (даноци, такси и надоместоци), тие имаат право да бидат информирани и за што се трошат 

нивните пари.

 Центарот на заедницата на општина Центар, заедно со Општина Центар ја изготви оваа брошура со цел на 

своите граѓани да им ги обезбедат финансиските информации за работењето на Општината во 2017 година во 

сите области.

Начин на носење на буџетот

Во согласоност со законот, по предлог на Градоначалникот, Советот на Општината го усвојува буџетот за 

наредната календарска година. На усвојувањето му претходат фазите на нацрт-буџет и предлог-буџет, во кои 

Центарот на заедницата на Општина Центар во соработка со Општината реализира Буџетски форуми. Целта на 

овие форуми е на граѓаните да им се претстави нацрт буџетот, по што следува фаза во која им се дава можност на 

граѓаните, преку свои предлози, дирекно да бидат вклучени во подготовката на Буџетот за наредната година. 

На Буџетските форуми одржани во декември 2016 година, а кои се однесуваа на буџетот за 2017 година, 

граѓаните одлучија приоритет на Општината да бидат областите образование и социјална, 

детска и здравствена заштита. Поради тоа Општината во овогодинешниот Буџет ги зголеми 

активностите и средствата планирани за овие области. 
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Буџет1.795.440.000денари 

- Данок на доход од  добивка
   и од капитални добивки
- Даноци на имот
-   Даноци од специфични услуги 
- Такси на користење или дозволи за 
вршење на дејност

 - Трансфери од други нивоа 
      на власт 
 - Донации од странство
 - Тековни донации

 - Глоби, судски и административни 
     такси
 - Такси и надоместоци
 - Други неданочни приходи

Други домашни задолжувања 
(кредит за ООУ Капиштец) – 
договор со Комерцијална банка 
на 10 години

- Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 

Приходи
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Совет на општина 
46.850.000 

денари

Градоначалник 
5.422.000

 денари

Локален 
економски развој 

23.200.000
 денари

Комунални дејности 
151.370.000

 денари

Култура 
117.800.000

 денари

Спорт и рекреација 
29.900.000

 денари

Образование 
553.216.000

 денари

Заштита на 
животна средина 

6.660.000
 денари+ 546.250.000

 денари

Општинска 
администрација
 124.803.000 

денари

Расходи
Детски градинки 

189.969.000
 денари

Урбано планирање 
и уредување на 

градежно земјиште 
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Образование

553.216.000
денари

28,82 %

53,82 %
7,98 %

3,74 %

3,61 %
1,63 %

0,18 %

0,22 %

Плати и надоместоци

Енергетска ефикасност на училиштата

Комунални услуги, ситен инвентар, 
тековно одржување, договорни услуги 

Набавка на опрема и мебел

Набавка на опремa 
за греење и ладење

Стипендии за ученици

Реконструкција на училишта

Изградба на ново училиште



19,81 %

10,72%

4,62 %
3,66 %

0,33 %

3,33 %
2,04 %

24,11 %

19,81 %

11,57 %

Изградба на нови паркови
Јавно осветлување

Јавна чистота

Одржување на локални улици

Одржување на паркови и зеленило
Поправки и тековно одржување

LED осветлување

Фасади на 
станбени згради

Одржување на урбана опремаНабавка на нова урбана опрема

 Комунални дејности
151.370.000 денари

 Заштита на животна средина
6.660.000 денари

Тековно оперативни трошоци

Зелени билборди 
за прочистување на воздух

Цел Центар 
на точак

48,05 %

42,04 %

9,91 %
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Урбано планирање и уредување на 
градежно земјиште 546.250.000 денари

Детски градинки
189.959.000 денари

Плати и надоместоци

39,62 %

22,99 %

3,94 %

1,88 %

1,22 %
0,28 %

30,03 %

Комунални услуги, ситен
 инвентар, тековно одржување, 

договрони услуги

Реконструкција на 
детски градинки

Енергетска ефикасност
 на градинките

Субвенции
(награди за најдобри 

воспитувачки и негувателки)

Набавка на мебел

Набавка на 
опрема и машини 

во градинките

Уредување на градежно
 земјиште- капитални инвестиции

79,70 %

6,90 %

4,39 %
3,84 %

2,79 %

2,38 %

Уредување на 
градежно земјиште

(тековно оперативни трошоци)

Урбнистичко 
планирање

Реконструкција на
 Аминта Трети

Реконструкција на 
Пресвета Богородица

Коловоз и
 тротоар на 

ул. Новопроектирана

(подготовка нa проекти, изградба 
и реконструкција на улици, тротоари, 

пешачки и велосипедски патеки)



Општинска администрација
124.803.000 денари

5,73 %

3,75 %

2,82 %

0,96 %

0,97 %

1,28 %

43,26 %

16,82 %

10,02 %

2,00 %

6,55 %

5,84 %

Плати и надоместоци

Привремени
 вработувања

Комунални
 услуги

Тековно одржување

Трансфери до здруженија

 на граѓани и фондации

Патни и дневни трошоци

Тековни расходи 

(членарини, семинари, огласи..)

Договорни услуги (осигурувања, 

вештачења, судски такси, консултантски услуги)

Социјални 

бенефиции

Трансфери при пензионирање, плаќања 

по судски решенија и извршни исправи

Капитални расходи

Материјали и ситен инвентар

(еднократна помош и помош во натура, 
помош за новороденчиња и

 др. социјална помош)
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 Култура

90,89 %

9,11 %

Капитални расходи
(Отплати на спомениците од проектот Скопје 2014)

Културни манифестации
 и творештвоВкупно:

109.800.000 ден.

Спорт и рекреација

74,31 %

25,68 %
Капитални расходи

(изградба и реконструкција на 
спортски и детски игралишта)

Трансфери до спортски клубови, 
стипенди за млади спортисти и 

организирање на училишни спортски игри

Вкупно:
29.900.000 ден.

Набавка на информатичка 
опрема и софтвер

69,18 %

17,24 %

11,86 %

Изградба на 
комерцијални објекти

Обуки и 
други услуги

1,72%
Субвенции

(награди за најдобри
проектни и бизнис идеи)

Локален економски развој
23.203.000 денари

74,32 %

(Обуки за претприемачи,
 млади невработени 

студенти, и постдипломци)



75,63 %

1,84 %

22,53 %

Трансфери при пензионирање 
на вработени во училишта и градинки, 

и субвенции за стари лица

Плати и придонеси

Комунални услуги и
 комуникации

Вкупно:
15.422.000 ден.

ГрадоначалникСовет на Општина Центар
46.850.000 денари

Отплата на кредити

Каматни плаќања 
кон домашни кредитори

42,69 %

25,61 %

10,25 %

9,50 %

8,75 %

3,20%

Субвенции и 
трансфери до НВО Надоместоци

 за Советници

Тековна и постојана резерва

Договорни услуги
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Проекти 2017 година

 Едукации за обезбедување здрава бременост за бремените жени и 
квалитетна грижа, нега и воспитување на децата до 6-годишна возраст, 
жители на Општината. Цел на обуката е да се зголеми степенот на едукација 
и информираност на граѓаните на Општина Центар-Скопје во врска со 
започнувањето и одржувањето здрава бременост и правилна грижа и нега на 
детето по породувањето. Овие едукации во 2017 година Општината ја чинат 
250.000 денари.

 Имајќи ја предвид статистиката според која во Општина Центар-Скопје 
околу 20% од населението се граѓани на возраст над 65 години, разбирлива е 
потребата на Општината да реализира активности што конкретно се насочени кон 
овие граѓани. Во рамките на планираните активности за отпочнување со работа 
на Сервисот за стари лица, за кој е потребен сеопфатен и комплексен пристап, 
минатата година беа обучени осум (8) лица, кои се здобија со сертификат со кој 
се потврдува дека стручно и практично се оспособени за давање нега и помош на 
стари и изнемоштени лица во домашни услови - асистенти за домашна нега, 
одобрен од Министерството за труд и социјална политика. Оваа година обучените 
асистенти почнуваат со работа кај стотина лица пријавени за овој вид помош и нега од општината. За оваа активност, 
односно за субвенции за старите лица во 2017 година Општината издвои повеќе од 3.000.000 денари. 

Нега на стари лица

Едукација на трудници
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 Промена на фасадната столарија и 
термоизолација во две основни училишта во 
Општината во вредност од 20.500.000 
денари и во две детски градинки во износ од 
7.500.000 денари.

 Со цел да се постигне максимална енергетска ефикасност, Општината 
за 2017 година предвиде и користење на енергетски ефикасни извори на 
светлина и современи начини за нивна контрола и управување. Со 
поставувањето на ЛЕД-технологија, покрај заштеда на електрична енергија, 
трајноста на овие извори на светлина значително се зголемува во однос на 
другите, а тие се посигурни, поедноставни и поевтини за одржување. За 
реализација на овој проект во 2017 година се планирани 30.000.000 денари.

 Веќе четврта година општина Центар ја спроведува акцијата , “ Цел 
Центар на точак ” , во која еднократно се субвенционира секој жител за купен 
нов велосипед. Цел на овој долгорочен проект е да се зголеми културата за 
возење велосипед, со што ќе се намалува загадувањето во Општината и бројот 
на моторни возила, а воедно ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот. Оваа 
година за субвенции предвидени се 2.800.000 денари.

Подобрување на енергерска 
ефикасност во ООУ и ДГ

ЛЕД технологија
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 Во текот на 2016 година општина Центар по 50 години 
почна со изградба на ново основно училиште. За овој проект 
Општината има задолжување од 297.750.000 денари на 10 
години, кои ќе се инвестираат во училиштето во текот на оваа 
година.

 Општината продолжува со обновувањето на фасадите, односно со 
поставувањето термоизолациони фасади на станбените  згради за колективно 
домување на територијата на Општината. За овие активности Општината 
планира во 2017 година да потроши 30.000.000 денари.

 Општина Центар со кофинансирање од Фондацијата Отворено 
Општество Македонија оваа година ја обновува фасадната столарија 
во детската градинка “Раде Јовчевски – Корчагин“, во објектот 
“Пинокио“ и поставува лифт за храна во детската градинка “Кочо 
Рацин“, во објектот “Наум Наумовски – Борче“. За двата проекта се 
предвидени 2.200.000 денари, а беа избрани како приоритетни за 
2017 година од граѓаните на Граѓанскиот форум на општина Центар. 

ООУ Капиштец

Обновување на фасади
на станбени објекти  

Кофинансирани проекти
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