
бр 08-144/1 Претседател на совет на

од 01.02.2023 Општина Василево

Ристо Делијанов

Ноември Советот ги донесува програмите

Активност

 Се изготвуваат нацарт програмите и Градоначалникот ги доставува до Советот                                                                                                                                                                                      

Се одржуваат јавни расправи                                                                                           

Изготвување на квартални извештаии за втор квартал  за извршувањето на Буџетот и 

нивно доставување до советот на општината и министерството за финасии.Октомври

Одделението за финасии врши преговарање и анализирање на доставените предлог 

пресметки од страна на општинските буџетски корисници и ги одредува приоритетите 

и одредбите за новиот Предлог Буџет

Јули

Советот на општината го донесува буџетскиот календар

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник 

на РМ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11,192/15,209/18, и службен весник на РСМ бр.244/1982/20, 5, 53/21, 77/21, 

150/21)   и член 22 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево бр.12/20 ), Советот 

на општина Василево наа  седница  одржана на 31.01.2023  ја донесе следната 

Јануари

Општинските буџетски корисници изготвуваат годишни финасиски планови по 

квартали за одобрените финасиски средства и ги доставуваат до општината

Февруари 

Изготвување на Годишна сметка на Буџетот на општината                                     

Достава на годишна сметка до Советот на општината

Декември-Март

Буџетски календар за 2023

Датум на извршување

Декември

Одделение за финансиски прашања изготвува Педлог Буџет на општината и 

Градоначалникот го доставува до Советот на општината                                                     

Педлог Буџетот го разгледува комисијата за финасирање и буџет се закажува седница  

на советот  на општината за донесување на Буџетот за наредната година

Април

Изготвување на квартални извештаии за прв квартал  за извршувањето на Буџетот и 

нивно доставување до советот на општината и министерството за финасии.

Министерот за финансии доставуваа буџетски циркулар со насоки за изготвување на 

Педлог-буџетот за наредната година

Советот на општината ја донесува Годишната сметка на Буџетот на Општината.  

Градоначалникот ја доставува усвоената годишна сметка до министерството за 

финасии.

Мај

Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со образложение за 

потребните средства до општинските буџетски корисници

Сптември

Општинските буџетски корисници ги доставуваат предлог пресметките за наредната 

година со образложение за висината на износите по позиции

Изготвување на квартални извештаии за втор квартал  за извршувањето на Буџетот и 

нивно доставување до советот на општината и министерството за финасии.

Јуни

Август

Со буџетскиот календар за 2023 година се определуваат роковите , активностите и одговорноста во донесувањето  на  

Буџетот на општина Василево како што следува

Март


