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1.Надлежности 

Општините се надлежни за вршење на следниве работи 

 

1.Урбанистичко ( урбано и рурално ) планирање, издавањето на одобрение 
за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето 
на просторот и уредувањето на градежното земјиште. 

2.Заштита на животната средина и природата, мерки за заштита и 
спречување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита 
од бучавата и нејонизирачкото зрачење. 

3.Локалниот економски развој-планирање на локалниот економски развој, 
утврдување на развојните и структурните приоритети, водење на локална 
економска политика, поддршка на развојот на малите и средни 
претпријатија, и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст 
учество во воспастсвувањето и развојот на локалната мрежа на институции и 
агенции и промовирање на партнерство. 

4.Комуналните дејности- снабдувањето со вода за пиење, испораката на 
техолошката вода, одведувањето и пречистувањето на отпадните води, 
јавното осветление, одведувањето и третманот на атмосферските води, 
одржувањето на јавната чистота, собирање, транспортирање и постапување 
со комуналниот цврст и технолошки отпад, уредувањето и организирањето 
на јавниот и локален превоз на патници, снабдувањето со природен гас и 
топлинска енергија, одржувањето на гробовите, гробиштата, 
крематориумите и давањето погребални услуги, изградбата , одржувањето, 
реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други 
инфраструктурни објекти, регулирање на режимот на сообраќајот, 
изградбата  и одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација, 
изградбата и одржувањето на јавниот простор за паркирање, 
отстранувањето на непрописно паркираните возила, отстранувањето на 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


хаварисаните возила од јавните површини, изградбата и одржувањето на 
пазарите, чистењето на оџаците, одржувањето и користењето на парковите, 
зеленилото, парк шумите, рекреативните површини, регулацијата, 
одржувањето и користењето на речните корита во урбанизираните делови, 
определувањето на имиња на улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти. 

5.Културата- институционалната и финансиската поддршка на културните 
установи и проекти, негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и 
слични културни вредности, организирањето културни манифестации, 
поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво. 

6.Сопрт и рекреација- развојот на амсовниот спорт и рекреативните 
активности, организирањето на спортски приредби и манифестации, 
одржувањето и изведбата на објекти за спорт, поддршка на спортски сојузи. 

7.Социјална заштита и заштита на децата – детски градинки и домови заи 
лица (нсопственост, финансирање, инвестиции и одржување ) , остварување 
на социјална грижа за инвалидните лица, децата без родители и родителска 
грижа, деца со воспитно-социјални проблеми, деца со посебни потреби, 
децата од едно - родителски семејства, децата на улица, децата изложени на 
социјален ризик, лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, 
подугање на свеста на анселението, вдомување на лица со социјален ризик, 
остварувањето на право и воспитување на децата од предучилишна возраст. 
Вршењето на овие надлежности се во согласност со националната 
програмаза арзвој на социјалната заштита. 

8.Образование-основање, финансирање и администрирање на основнио и 
средни училишта, во соработка со централната власт, во согласност со закон, 
организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сметсување во 
ученички домови. 

9.Здравствена заштита-управување со мрежата на јавни здравствени 
организации и објекти од примарна здравствена заштита кои треба да 
вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите 
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здравствени организации во јавна сопственост, здравствено воспитување, 
унапредување на здравјето, превентивни активности, заштита на здравјето 
на работниците и заштита при работа, здравствен надзор над животната 
средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со специјални 
потреби ( на пример ментално здарвје, злоупотреба на деца и т.н ) и други 
области кои ќе бидат утврдени со закон. 

10.Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување 
на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни 
непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив. 

11.Пртивпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни 
единици 

12.Надзор од вршењето на работите што се во нејзина надлежност и 

13.Други работи определи со закон- со закон се утрдуваат работите од 
надлежност на општината кои таа задолжително  ќе ги врши. 
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Буџет и одлука за извршување на Буџетот на Општината 

Индикатори за подготовка на Буџетот на Општина Зрновци претставуваат 
законските и подзаконските прописи, обврските и надлежностите на 
Општина Зрновци ( Законот за локална самоуправа, Законот за финансирање 
на единиците на локалната самоуправа, Законот за Буџетите ), 
макроекономските индикатори, фискалната политика на Владата на 
Република Македонија, вклучувајќи ги основните насоки за подготовка на 
Буџетот за 2019 година добиени од Министерството за финансии на 
Република Македонија. 

       Буџетот ан општина Зрновци за 2019 година е донесен на седница на 
Советот на Општина Зрновци, заедно со Одлуката за извршување на буџетот 
на Општина Зрновци за 2019 година. 

Во текот на 2019 година се извршија неколку промени во истиот и тоа 

 на 25.01.2019 година со Одлука број 08-70/1 од 25.01.2019 година  
извршена е измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општината 

 На 14.02.2019 година со одлука на Совет на општина Зрновци  број 08-
165/1 извршено е проширување на средствата на Буџетот на Општина 
Зрновци 

 На 23.04.2019 година со одлука на Совет број 09-329/1, извршена е 
измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Зрновци. 

 на 31.05.2019 година со одлука на Совет број 08-435/1 , извршено е 
измена на распоредот на средствата во буџетот на општината. 

 На 19.07.2019б година со Одлука на Совет број 08-514/1 , донесени се 
измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Зрновци з а2019 
година ( прв ребаланс ) 

 На 13.09.2019 година со Одлука на Совет број 08-608/1, усвоени се 
измените за распоредот на средствата во буџетот на Општината 
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 На 13.11.2019 година со Одлука на Совет број 08-712/1, усвоени се 
измените и дополнувањата на Буџетот на Општината Зрновци за 2019 
година  ( втор ребаланс ) 
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ГОДИШНА СМЕТКА 

Годишната сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година се состои 
од  

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ 
На Општина Зрновци  за 2019 година 

1. Општ дел 

Член 1 

Завршната сметка на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година , се состои од 

                                                                                Планирано                     Остварено 

I Вкупни приходи                                                  48.736.000                     34.711.145 

 Даночни приходи                                      3.785.000                         3.080.600 
 Неданочни приходи                                   1.670.000                        1.066.554    
 Капитални приходи                                    1.300.000                           565.852  
 Приходи од дотации                                20.311.000                      20.341. 000  
 Приходи од тансфери                              19.870.000                        8.138.215 
 Приходи од донации                                 1.800.000                        1.518.924 

   II Вкупни расходи                                              56.250.000                     36.596.115 

 Од утврдени намени                               56.180.00                        36.575.995 
 Расходи од резерви                                     70.000                               20.120 

III.Дефицит                                                                                    -7.014.000                                 -3.438.672        

IV.Финансирање                                                                           -7.014.000                               - 3.438.672 

      Прилив                                                                                       7.514.000                                     3.897.657 

                         Домашно задолжување                

                         Странски заеми                                                                                                                   

                          депозити                                                         7.514.000                                          3.897.657 

     Одливи                                                                                     500.000                                             458.985 

                         Отплата на главница                                         500.000                                             458.985 

Член 2 
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Салдотот на сите сметки на Буџетот на Општина Зрновци на 31.12.2019 
година изнесува 8.333.798 денари што предизвикува дефицит од 3.897.657 
денари за тековната 2019 година во зависност од пренесениот Вишок на 
приходи од претходната година 2018 година. 

Салдото по одделни сметки изнесува 

-Салдо на 31.12.2019.............................8.333.798 

 Основен Буџет........................................................1.513.589 
 Буџет дотации.........................................................5.038.349 
 Буџет на самофинансирачки активности..............294.341 
 буџет донации.........................................................1.485.519 

Салдото на основниот Буџет во иснос од 1.513.589 денари се пренесува како 
прилив на основен буџет на Оопштина Зрновци за 2020 година. 

Салдото на Буџетот на дотации во износ од 5.038.349 денари се пренесува 
како буџет на дотации на Општина Зрновци за 2020 година ( основно 
образовани и детска заштита ) 

Салдото на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 294.341 
денари, се пренесува како прилив на Буџетот на самофинансирачки 
активности на општина Зрновци за 2020 година 

Салдото на буџетот на донации во износ од 1.485.519 денари се пренесува 
како прилив на буџетот на донации на Општина Зрновци за 2020 година 

Член 3 

планираните и оствареите приходи по извори и видови , односно 
планираните и извршените расходи по соновни намени се искажани во 
билансите на приходи и расходи. 
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Член 4 

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Зрновци за 
2019 година се искажани планираните и извршените расхопди по 
потпрограми , сметки и основни намени. 
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3.Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства 
и нивната вредност 

Пописот на основните средства, побарувањта и обврските како и на 
паричните средства за 2019  година во Општина Зрновци 

Пописот на основните средства, побарувањата, обврските и паричните 
средтсва во општина Зрновци за 2019 година  , го изврши комисија во состав 

1. Кристиан Савев-претседател 
2. Симона Коцева-член и 
3. Благој Данев - член   

Комисијата за вршење на попис, ја утврди фактичката состојба на сите 
простории кои се во сопственост на Општина Зрновци, во пописни листи од 
реден број 1 до реден број 14 

Комисијата изготви посебна пописна листа на средства за кои предлага да се 
расходоваат а тоа се средствата испишани во таа пописна листа и истите се 
наогаат во посебна просторија на Општинската зграда. Комисјата бара овие 
средства да се расходоваат поради застареност, дотраеност, неиспрваност, 
техничко нефункционирање и неисплатливо одржување и сервисирање или 
преотстапување на користење на други субјекти. 

Пописот на основните средства за изминатата година 2019 , се вршеше во 
период од  16.01.2020 до 16.01.2020 .Проверени се следниве простории кои 
се во сопственост на Општината 

-Административна општинска зграда 

-кино сала 

-фабрика за селекција на отпад 

-спортско игралиште 

-етно куќа во с.Мородвис 
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-поранешна сала за венчавки 

-просторија на поранешен ресторант во општинската зграда 

 

Попис на ситен инвентар во Општина Зрновци 

При пописот на ситниот инвентар во општина Зрновци , за 2019 година, 
попсината комисија ја констатира состојбата на истиот и е евидентиран во 
пописна листа број . Комисијата смета дека ситниот инвентар за 2019 година, 
е во опслужувачка состојба и може да се користи и за годината што следува, 
односно за веќе тековната 2020 година.Попсито на ситен инвентар за 
фактичката, затекната состојба од изминатата 2019 година, се вршеше на 
20.01.2020, во објекти кои се сопственост на Општина Зрновци и тоа 

-Административна општинска зграда 

-кино сала 

-фабрика за слекција на  отпад 

-спортско игралиште 

-етно куќа во с.Мородвис 

-поранешна сала за венчавки 

-просторија на поранешен ресторант во општинската зграда 

Попис на побарувања и обврски на Општина Зрновци 

При вршењето на попис на побарувањта на Општина Зрновци , пописната 
комисија ја утврди следната состојба 

побарувања по основ на данок на имот на физички лица 

 вкупни побарувања за 2019 година..........1.268.685 денари 
 платено во текот на  2019 година....................274.733 денари 
 побарувања на 31.12.2019 година...............993.912 денари 

 

Побарувања по основ на данок на имот на правни лица 
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 Вкупни побарувања за 2019 година...............218.284 денари 
 платено во текот на  2019 година....................81.008 денари 
 побарувања на 31.12.2019 година....................137.276 денари 

побарувања по основ на комунална такса за ситакната фирма-фирмарина 

 вкупни побарувања за 2019 година.........................433.481 денари 
 платено во текот на 2019 година..............................202.745 денари 
 побарувања на 31.12.2019 година .............................230.736 денари 

Комисијата предлага да се изврши вредносно усогласување на вкупното 
побарување по основ на комунална такса за истакната фирма во вредност од 
108.000 денари , кој износ се однесува за поодминати години, и за правни 
лица кои веќе не постојат или постојат, но не се активни , и од истите има 
големи тешкотии или пак воопшто не може да  се наплатат  побарувањата. 

побарување по основ на користење простор пред деловен простор 

 вкупни побарувања за 2019 година............................30.750 
 платени во текот на 2019 година..................................... 
 побарувања на 31.12.2019 година..................................30.750 

Комисијата предлага да се изврши отпис на овоие побарувања, бидејќи е 
утврдено дека правните лица веќе не постојат, односно истите се избришани 
од Централен регистар 

Побарувања по основ на закупнини 

 вкупни побарувања за 2019 година..................................350.087 
 платени во текот на 2019 година.......................................218.957 
 побарувања на 31.12.2019 година.....................................131.130 

Пописната комисија предлага да се превземат сите законски мерки за 
наплата на побарувањата. 

 

 

ОБВРСКИ 

обврски на Општина Зрновци – Орган 
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 ДБ Интернационал Шпед Зрновци.....................3.590 
 ЕВН Македонија Ад Скопје.................................88.266 
 Филаделфија Дооел Кочани...............................29.799 
 ФК Мородвис.........................................................3.000 
 Еликсир  З Дооел Кочани.......................................6.000 
 Рики Јуниор Дооел Кочани....................................1.181 
 ГИ Македонија Скопје.........................................29.440 
 ГД Гранит Скопје..............................................1.717.162 
 Хипо Алпе Адриа Лизинг Скопје................................17 
 Гео Инг Дооел Делчево.....................................70.800 
 ЈП Солидарност Виница......................................44.100 
 Конструктор Ком ДОО Скопје........................1.775.687  
 Триглав Осигурување АД Скопје...........................3.200 
 Македонска Пошта подружница Кочани............1.182 
 А1 Македонија Дооел Скопје.................................7.922 
 Македонски телеком ад Скопје...............................2.144 
 Макпетрол Ад Скопје.....................................................702 
 Елен Јтд виница.............................................................700 
 Прва република Дооел Скопје...................................5.300 
 ТВ Кочани Лд Дооел..................................................11.080 
 Вилкох Трејд Дооел Зрновци.....................................4.790 

                ВКУПНО...............................................................3.800.831 

Обврски на Општина Зрновци по основ на заем 

По основ на задолжување на Општина Зрновци со долгорочен заем од 
Светска банка, преку Министерството за финасии , обврска под заем бр 
МСИП/60 со договор број 09-564/1 од 25.07.2016 година,  обврската изнесува 
8.515.890 денари 

Каматната стапка за пресметка на камата е еднаква на каматната стапка со 
која се пресметува каматата што заемопримателот-Министерство за 
финансии ја плаќа на Светска Банка. Според оваа обврската по основ на 
камата за претходно наведениот заем од Светска Банка преку 
Министерството за Финансии приближно изнесува 1.361.385 денари.По 
завршувањето на периодот за исплата на главнината и каматата ќе се изврши 
вредносно усогласување на обврската по основ на камата. 
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Обврски на Општина Зрновци за поврат на неискористени средства 

  

         Povikuvaj}i  se na Odluka na vlada broj 19-5817/1 od 2008 godina  
Ministesrstvoto za transport i vrski na RM na 03.12.2008 godina ima 
izvr{eno transfer na pari~ni sredstva vo visina od 1.300.000 denari 
na smetka na Op{tina Zrnovci   broj 7290140478911, za izgrdaba na 
filter stanica ( dokaza izvodbroj 1 od 03.12.2008 godina) 

Za nivno namensko koristewe na 25.12.2008 godina Op{tina Zrnovci i 
gi prefla na buxetskata smetka ( dokaz izvod broj 2 od 25.12.2008 
godina, no istite sredstva se odleani po pat na prisilna naplata na 
sudsko Re{enie I br 863/07 na smetka na Izvr{itel Goran Manojlov. ( 
dokaz izvod  broj 232 od 25.12.2008 na smetka Organ na Op{tina 
Zrnovci за отплата на долг кон АД ГРанит - Скопје) 

       Poradi vaka nastanata situacija, sredtvata od 1.300.000 denari ne 
se iskoristeni za izgradba na filter stanica, па затоа општина Зрновци 
склучи договор со Министерството за Транспорт и врски ,  со кој Договор 
општината се обврзува да ги врати неискористените средства во Буџетот на 
РМ . 

На  31.12.2019 година обврската на Општината спрема Министерството за 
транспорт и врски  изнесува 403.153 денари.  

Попис на паричните средства на сметките и благајната на Општина Зрновци 

          При вршењето на пописот на благајната ( денарка и девизна )  на 
Општина Зрновци, пописната комисија има утврдено дека на 31.12.2019 
година е о,00 денари 

           При вршењето на пописот на паричните средства на сметките на 
општина Зрновци, е утврдена следната состојба 

1. Буџет на Општина зрновци – 729014047963010 , заклучно со извод број 
246 од 31.12.2019 година – салдо 1.513.589 денари 

2. Орган на Општина Зрновци – 729014047963716, заклучно со извод број 
72 од 30.12.2019- салдо 0,00 (нула ) денари 
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3. сметка – Општина Зрновци – прекугранична соработка со Р.Бугарија, 
729014047978521, заклучно со извод број 1 од 10.02.2016 година- 
салдо 20.595 денари 

4. сметка-Општина Зрновци сметка за наменска дотација, 
72901404793012, заклучно со извод број 103 од 30.12.2019 година, 
салдото изнесува 5.038.349 денари 

5. сметка Општина Зрновци – финансиска поддршка на Единиците на 
локална самоуправа,729014047978963,  заклучно со извод број 1 од 
11.06.2019 година, салдото е 0,00 денари 

6. сметка-Општина Зрновци Проект на општокорисна работа, 
729014047978979, заклучно со извод број 7 од 19.04.2019 година, 
салдото е 0,00 денари 

7. сметка- Општина Зрнови- општинска изборна комисја, 
789014047978945,  заклучно со извод број 10 од 12.12./2017 година, 
салдото изнесува2,00 денари 

8. сметка- Општина Зрновци Агенција за вработување, 729014047978930 , 
заклучно со извод број 3 од 01.10.2019 година, салдото е 0,00 денари 

9. сметка-Општина Зрновци ЈП за државни патишта, 729014047978926 , 
заклучно со извод број 2 од 19.12.2019 година, салдото изнесува 
305.285  денари 

10. сметка општина Зрновци ПРО МСИП 60, 729014047978574,  заклучно со 
реден број 1 од 26.12.2019 година, салдото изнесува 1.464.924 денари 

11.  сметка Општина Зрновци – општо корисна работа 
(УНДП),729014047978540,  заклучно со  извод број 5 од 10.12.2019 
година, изнесува 0,00 денари. 

12. сметка општина Зрновци Агенција за финансиска поддршка на 
земјоделите и руралниот развој, 729014047978950 заклучно со ивод  
број 2 од 28.06.2017 година, е 0,00 денари. 

 

Извештај за реализација на инвестициски проекти во текот на 2019 година 

Општина Зрновци во текот на 2019 година работеше на повеќе проекти и тоа 

1. Изградба на пешачка патека на улица Илинденска со вредност без ДДВ 
од 2.234.677 денари. Финансирањето е обезбедено преку  УНДП од 
страна на Источен плански регион а Општина Зрновци го плати износот 
на ДДВ во износ од 488.470 денари 
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2. Изградба на Втора фаза од етно прак  во с. Зрновци, во вредност без 
ДДВ =1.634.453 денари. ( втората фаза ) Износот на ДДВ во висина од 
186.259 денари, го има платено Општина Зрновци 

3. Изградба на улица Тодор Арсов во с Зрновци, во вкупна вредност со 
ДДВ од 1.329.097 денари, Финансирана од Буџетот на Општината 

4. Изградба на локален пат во с.Мородвис-Археолошки локалитет 
Црквиште и Археолошки локалитет Манастириште, во вкупна вредност 
од 2.830.466 денари. Средствата се обезбедени од АФПЗРР  

5. Реконструкција на културен дом во с. Видовиште ( проектот  до 
31.12.2019 година не е завршен ) а  вредноста на инвестицијата врз 
основа на потпишаниот договор со изведувачот изнесува 6.224.849 
денари. Средствата се обезбедени од АФПЗРР 

6. Доуредување на Изградениот споменик во с. Мородвис, посветен на  
паднаттите борци од с .Мородвис во НОБ во вкупна вредност од  
18.390 денари. 

7. За извршените работи- изградба на улица Тодор Арсов во с.Зрновци, 
изградба на локален пат во с.Мородвис –Археолошки локалитет 
Црквиште и Археолошки локалитет Манастирште, како и за изградбата 
на Втора фаза од етно парк во с Зрновци, Општина Зрновци има 
платено 70.957 денари за надзор над спометите градби. 

8. Се изврши набавка на трактор со приклучна механизација и тоа -  
преден нож за чистење на снег, тракторска приколка, комунален 
мулчер за трева и гранки, заден тракторски ровокопач, заден утоварач, 
соларка за трактор и обука на механичар, како и косилка за трева, во 
вкупна вредност од 1.464.924 денари 

 

5.Извештај за реализација на средствата од резервите 

Од вкупно планираните средства за резерви во износ од 70.000 денари , за 
постојана резерва беа планирани 40.000 денари и нивната реализација е 
нула денари. За тековна резерва од планираните  средтсва во износ од 
30.000 денари, реализирани се 20.120 денари . Исплатата е извршена врз 
основа на следните фактури и одлуки и тоа 

 7.220 денари се платени по дел од фактура број 01-2019 од 14.01.2019 
за купен поклон за верските празници Бадник и Водици 
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 900 денари се испалтени по ф-ра број 289 од 25.06.2019 година за 
графички услуги- штампање на грбот на општината во векторски 
формат. 

 10.000 денари се исплатени по одлука од Совет број 08-525/2 за 
награда на прогласен ученик на генерација од основното училиште 
Синиша Стоилов с. Зрновци 

 2000 денари се испалтени по долука број 09-985/2 за спонзорство на 
Киро Герасимов за печатење на негова втора книга  

 

Во Општина  Зрновци е спроведена целосна, навремена , ажурна и 
хронолошка сметководствена евиденција за сите книговодствени настани во 
2019 година. Признавањето на приходите и другите приливи и расходите и 
другите одливи содржани во главната книга на Буџетот на општина Зрновци 
за 2019 година, се спроведени според начелото на парично искажување. 

Расходните ставки, поминати преку трезорскиот систем се засновани на 
веродостојни книговодтсвени документи- фактури, ситуации, договори, и 
одлуки. 

Финансиските извештаи за 2019 година за Општина Зрновци се потполни, 
точни и навремено се доставени до надлежните институции ( Министесртво 
за финансии, Управа за јавни приходи, Централен регистар и Државен завод 
за ревизија ) 

Извештајот го изработи Ленче Илиова, вработена во општина Зрновци , во 
одделението за финансиски прашања 

март 2020 година 

                                                                                               општина Зрновци 

                                                                                               градоначалник 

                                                                                               Блаже Станков           
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