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                  О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

кон Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Битола за 2022 година 
  

ЗАКОНСКИ ОСНОВИ 
      
 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен 

весник на РСМ "бр.5/2002), член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа ("Службен весник на РСМ."бр.61/2004, 96/2004, 67/2007,156/09, 
47/11, 192/15, 209/18, 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21 год.) и  член 36 од Законот за буџети 
(„Службен весник на РСМ“бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09,95/10,180/11,171/12,192/15,167/16 
и 151/21 ) Советот на Општината Битола на  12-тата  седница одржана нa ден  29.04.2022 
година донесе Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Битола за 2022 
година. 

Со измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Битола за 2022 година се 
планираат  дополнителни средства за електрична енергија заради заради настанатата 
енергетска криза, се планираат  дополнителни средства за  функционирање на културната 
установа Киц Битола,за финансиска подршка на професионалниот спорт,за субвенции за ЈП 
Жабени,направени се пренамени во делот на капиталните инвестиции дел од 
едногодишните планирани проекти преминаа во развојни програми и обратно заради 
динамиката на изведување на градежните работи  и пренамени во пооделни програми во 
сметката за наменски и блок дотации и донации  се со цел нормално функционирање и 
реализирање на програмите кај пооделни буџетски корисници. 

Измените и дополнувањата  на Буџетот на Општина Битола за 2022 година , се 
направени врз основа  на промените  во соодветните програми на секторите и одделенијата 
во општина Битола. 

  
ИЗВОРИ  НА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРИХОДИ  НА ОПШТИНА БИТОЛА 
 

Планирани извори на приходи со измените и дополнувањата на Буџетот на Општина 
Битола за 2022 година од кои ќе се финансираат расходите на Општина  Битола   во Буџетот 
за 2022  година се од : 

 
1. Даночни приходи 
2. Неданочни приходи 
3. Капитални приходи 
4. Трансфери и донации 

 
Приходите на Буџетот на општината за 2022 година се планирани согласно 

законските рамки и досегашниот тренд на наплата од изворните приходи и дотациите од 
Буџетот на Република Северна  Македонија и со Буџетот за 2022 година се планираат 
износи  кои се дадени во табелата: 
 

           Буџет Ребаланс 1  

 Даночни приходи 450.187.062,00     454.039.382,00 

 Неданочни приходи 156.459.700,00     156.459.700,00 

 Капитални приходи 158.550.000,00      158.550.000,00 
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