
Одлука за измени и дополнувања (Ребаланс) 
 на Буџетот на Општина Аеродром  

за 2018 година 
 
 
 

Во Буџетот на Општина Аеродром за 2018 година, со бр.09-485/44 

од 26.12.2017 година (Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/17 

од 26.12.2017 година), вклучително Одлуката за измена на распоредот на 

средствата во Буџетот на Општина Аеродром со бр.09-200/30 од 18.05.2018 

година (Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6/18 од 21.05.2018 

година), како и Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот 

на Општина Аеродром со бр.09-269/2 од 04.07.2018 година (Службен 

гласник на Општина Аеродром“ број 8/18 од 05.07.2018 година), се вршат 

одредени измени и дополнувањата на финансиските средства (Ребаланс) 

во Буџетот на Општина Аеродром за 2018 година.  

 

Измените и дополнувањата на финансиските средства (Ребаланс) во 

Буџетот на Општина Аеродром за 2018 година, се однесуваат на колоните: 

основен буџет, блок дотации, донации и самофинансирачки активности. 

Истите се резултат на измени во дел од планираните приходи, измени и 

дополна на планираните активности во расходниот дел врз основ на 

доставените барања од страна на секторите и одделенијата во општината, 

како и променетите потреби врз основ на доставените барања од страна на 

општинските буџетски корисници за одредени измени и дополнувања во 

нивните годишни планови по одделни потставки.  

 

На приходната страна, измените во колоната основен буџет се 

однесуваат на: потставка 741111 – Тековни трансфери од други нивоа на 

власт од износ од 0 денари на износ од 280.000 денари, потставка 741115 – 

Дотации од приходи од ДДВ од износ од 17.100.000 денари на износ од 

17.670.000 денари, потставка 733144 – Надоместок за утврдување на 

правен статус на бесправно изградени објекти од износ од 8.000.000 денари 

на износ од 6.500.000 денари. како и потставка 717137 – Надоместок за 

уредување на градежно земјиште од износ од 398.930.000 денари на износ 

од 363.220.000 денари. Во колоната донации, измените се однесуваат на 

потставка 742114 – Приходи од Европска Унија и тоа од износ од 0 денари 



на износ од 7.750.000 денари, потставка 742115 – Приходи од европски 

држави и тоа од износ од 2.968.000 денари на износ од 4.228.000 денари, 

како и потставка 742119 – Други општи и тековни донации и тоа од износ од 

0 денари на износ од 299.000 денари. Во колоната блок дотации, измената 

се однесува на потставката 741120 – Блок дотации на општината по 

одделни намени и тоа од износ од 335.099.000 денари на износ од 

348.182.000 денари. 

 

На расходната страна, измените и дополнувањата на буџетот 

(ребаланс), се однесуваат на измените и дополнувањата на потребите 

доставени од секторите и одделенијата на општината, како и измените и 

дополнувањата врз основ на доставените барања од страна на 

општинските буџетски корисници.  

 

Измените во делот на колоната основен буџет, се изготвени во 

рамките на следните надлежности и програми и тоа во:  

 Надлежност А – Совет на општина, Програма А0 – Совет на 

општина, вкупните планирани расходи се менуваат од 39.505.000 денари на 

износ од 49.365.000 денари, како и Програма А1 – Изборни активности и 

референдуми, вкупните планирани расходи се менуваат од 4.000.000 

денари на износ од 2.500.000 денари; 

 Надлежност Е – Општинска администрација, Програма Е0 – 

Општинска администрација, вкупните планирани расходи се менуваат од 

108.454.000 денари на износ од 117.434.000 денари; 

 Надлежност F – Урбанистичко планирање и уредување на 

просторот, Програма F1 – Урбанистичко планирање, вкупните планирани 

расходи се менуваат од 11.550.000 денари на износ од 8.850.000 денари, 

како и Програма FА – Уредување на градежно земјиште (капитални 

трошоци), вкупните планирани расходи се менуваат од 96.086.000 денари 

на износ од 98.086.000 денари; 

 Надлежност Ј – Комунални дејности, Програма Ј0 – Одржување на 

урбана опрема, планираните расходи се менуваат од 14.940.000 денари на 

износ од 13.940.000 денари, Програма Ј6 – Одржување и заштита на 

локални патишта, вкупните планирани расходи се менуваат од 79.730.000 

денари на износ од 47.680.000 денари, Програма Ј7 – Одржување и 



користење на паркови и зеленило, планираните расходи се менуваат од 

25.820.000 денари на износ од 32.820.000 денари, Програма ЈА – Изградба 

на јавно осветлување, вкупните планирани расходи се менуваат од 

13.630.000 денари на износ од 9.630.000 денари, Програма ЈM – Паркови и 

зеленило (капитални расходи), вкупните планирани расходи се менуваат од 

9.490.000 денари на износ од 11.190.000 денари, како и Програма ЈN – 

Урбана опрема (капитални расходи), вкупните планирани расходи се 

менуваат од 7.850.000 денари на износ од 6.150.000 денари;  

 Надлежност R – Заштита на животна средина и природа, 

Програма R1 – Заштита на животна средина и природа, вкупните планирани 

расходи се менуваат од 550.000 денари на износ од 1.110.000 денари, како 

и Програма RА – Заштита на животна средина и природа (капитални 

трошоци), вкупните планирани расходи се менуваат од 19.700.000 денари 

на износ од 11.140.000 денари; 

 Надлежност V – Детски градинки, Програмата V1 – Детски 

градинки, вкупните планирани расходи се менуваат од 62.490.000 денари на 

износ од 54.190.000 денари. 

 Надлежност N – Образование, Програмата N1 – Основно 

образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 31.740.000 

денари на износ од 25.090.000 денари. 

  

Во колоната блок дотации, измената и дополнувањето на Буџетот 

на Општина Аеродром за 2018 година, се однесува на: 

 Надлежност N – Образование, Програмата N1 – Основно 

образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 230.980.000 

денари на износ од 242.301.000 денари; 

 Надлежност V – Детски градинки, Програмата V1 – Детски 

градинки, вкупните планирани расходи се менуваат од 104.119.000 денари 

на износ од 105.881.000 денари. 

 

Во колоната донации, измената и дополнувањето на Буџетот на 

Општина Аеродром за 2018 година, се однесува на: 

 Надлежност N – Образование, Програмата N1 – Основно 

образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 2.786.000 денари 

на износ од 4.345.000 денари; 



 

Во колоната самофинансирачки активности, измената на Буџетот 

на Општина Аеродром за 2018 година, се однесува на: 

 Надлежност N – Образование, Програмата N1 – Основно 

образование, каде е направена само прераспределба на средствата во 

рамки на програмата, додека вкупните планирани расходи не се менуваат и 

изнесуваат 50.537.000 денари; 

 Надлежност V – Детски градинки, Програмата V1 – Детски 

градинки, каде е направена само прераспределба на средствата во рамки 

на програмата, додека вкупните планирани расходи не се менуваат и 

изнесуваат 57.365.000 денари; 

 

Со горенаведените измени, консолидираниот Буџет на Општина 

Аеродром за 2018 година, кој ги вклучува основниот буџет, 

самофинансирачките активности, донациите и блок дотациите, во 

вкупен износ се менува од износ од 1.048.169.000 денари на износ од 

1.034.201.000  денари. 

 

 

 


