BUXETSKI KALENDAR NA OP[TINA LIPKOVO ZA PODGOTOVKA
NA BUXETOT NA OP[TINATA ZA 2020 GODINA

Vrz osnova na ~len 27 od Zakonot za finansirawe na Edinicite na lokalna samouprava
(,,Slu`ben vesnik na RM,, br.61/04 i 96/04) i ~len 40 od Statutot na Op{tina Lipkovo
(,,Slu`ben glasnik na Lipkovo,, br. 1/06/), Sovetot na Op{tina Lipkovo na sednicata
broj 13 odr`ana na _26.12.2018 godina donese:
BUXETSKI KALENDAR NA OP[TINA LIPKOVO ZA PODGOTOVKA NA
BUXETOT NA OP[TINATA ZA 2020 GODINA
^len 1
So ovoj Buxetski kalendar za podgotovka na Buxetot na Op{tina Lipkovo za 2020
godina se utvrduvaat rokovite i nositelite na aktivnostite za podgotovka na buxetot.
^len 2
Rokovite i nositelite na aktivnostite za podgotovka na buxetot za 2020 godina se
utvrdeni vo slednata tabela:
Datum/rok
Buxetrski aktivnosti-odgovornosti
Dekemvri 2018
Sovetot na Op{tinata go donesuva buxetski calendar
April 2019
Ministerot za finansii dostavuva do Vladata na RM
fiskalna strategija na RM za narednite tri godini
April 2019
Sovetot na Op{tina razgleduva razvojniot dokument za 2020
godina
April-maj 2019
Gradona~alnikot podgotvuva op{tinski buxetski cirkular so
obrazlo`enie za potrebnite sredstva do op{tinskite
buxetski korisnici
Juni 2019
Op{tinskite buxetski korisnici gi dostavuvaat predlog
presmetkite za narednata godina so obrazlo`enie za visinata
na iznosite po pozicii
Juli - avgust 2019 Oddelenie za financiski pra{awa vr{i pregovarawe i
analizirawe na dostavenite predlog presmetkite i gi
odreduva prioritetite i odredbite za noviot Predlog
buxetot za 2019
30 septemvri 2019 Ministerot za finansii dostavuva buxetski cirkular so
nasoki za izgotvuvawe na Predlog buxetot za 2020
Septemvri
- Razgleduvawa na novi barawa i predlozi po koi odlu~uva i
Oktomvri 2019
dava nasoki Gradona~alnikot
Oktomvri 2019
Gradona~alnikot go razgleduva i odobruva Predlog - buxetot
za 2019 g. podgotven od strana na sektorot za finansii na
op{tinata
Noemvri 2019
a. Predlog buxetot se dostavuva do Sovetot na op{tinata
b. se objavuva sodr`inata na predlog - buxetot i se dava
dostapnost na javnosta
v. se odr`uvaat javni raspravi
NoemvriVo sovetot i tela na sovetot se razgleduva kone~en Predlogdekemvri 2019
buxet
Dekemvri 2019
Se vodi rasprava vo telata na Sovetot na op{tinata
Do 31 dekemvri Sednica na Sovetot na op{tinata za donesuvawe na Buxetot za
2019
2020 godina.

^len 3
Buxetski kalendar za podgotovka na Buxetot na Op{tina Lipkovo za 2020
godina se primenuva so denot na donesuvawe i }e se objavi vo ,,Slu`ben glasnik na
Op{tina Lipkov,, .
Br.___________
Sovet na Op{tina Lipkovo
Od __26.12.2018 godina
Pretsedatel

______________________________
Лејла Исени

KALENDARI BUXHETOR I KOMUNËS SË LIKOVËS PËR PËRGATITJEN E
BUXHETIT TË KOMUNËS PËR VITIN 2017

Në bazë të nenit 27 të Ligjit për financimin e njësive të vetëadministrimit lokal (,, Gazeta
zyrtare e RM” nr.61/04 dhe 96/04) dhe neni 40 të Statutit të Komunës së Likovës ( “Fletorja
zyrtare” nr. 1/06/), Këshilli i Komunës së Likovës në mbledhjen e 13 të mbajtur më .12.2019
sjelli:
KALENDARIN BUXHETOR TË KOMUNËS SË LIKOVËS PËR PËRGATITJEN E
BUXHETIT TË KOMUNËS PËR VITIN 2020
Neni 1
Me këtë kalendar buxhetor për përgatitjen e buxhetit të Komunës së Likovës për vitin 2020
përcaktohen afatet dhe bartësit e aktiviteteve për përgatitjen e buxhetit.
Neni 2
Afatet dhe bartësit e aktiviteteve për përgatitjen e buxhetit për vitin 2020 janë përcaktuar në
tabelën vijuese:
Data/afati
Aktivitetet Buxhetore – përgjegjësitë
Dhjetori 2018
Këshilli i komunës sjell kalendarin buxhetor
Prill 2019
Ministri për financa dorëzon deri te Qeveria e RM strategjinë
fiskale të RM për periudhën tre vjeçare vijuese
Prill 2019
Këshilli i komunës e shqyrton dokumentin zhvillimor për vitin
2019
Prill-maj 2019
Kryetari përgatitë qarkore komunale të buxhetit me arsyetim për
mjetet e nevojshme deri te shfrytëzuesit komunal të buxhetit
Qershor 2019
Shfrytëzuesit të buxhetit komunal i dorëzojnë propozim llogaritë
për vitin e ardhëshëm me arsyetim për lartësinë e vlerave sipas
pozicioneve
Qershor - Gusht Seksioni për çështje financiare bënë negociata dhe analiza të
2019
propozim llogarive të dorëzuar dhe i përcakton prioritetet dhe
dispozitat për propozim buxhetin e ri të vitit 2019
30 shtatori 2019
Ministri për financa dorëzon qarkoren buxhetore me kahje për
përgatitjen e propozim buxhetin për vitin 2019
shtator - tetor 2019 Shqyrtimi i kërkesave dhe propozimeve të reja për të cilat Kryetari
vendos dhe jep kahje.
Tetori 2019
Kryetari e shqyrton dhe lejon Propozim – buxhetin për 2019 ,i
përgatitur nga ana e seksioni për çështje financiare
Nëntori 2019
a. Propozim buxheti i dorëzohet Këshillit Komunal
b. Shpallet përmbajtja e propozim buxhetit dhe mundësohet qasje
publike
c. mbahen debate publike
Nëntor-dhjetor
Në këshill dhe trupat e këshillit shqyrtohet propozim buxheti
2019
përfundimtar
Dhjetor 2019
Zhvillohen debate në trupat e këshillit të komunës
Deri
më
31 Seancë e Këshillit të Komunës për miratiin e buxhetit për vitin
dhjetor 2019
2020.
Neni 3
Kalendari buxhetor për përgatitjen e buxhetit për vitin 2020 zbatohet nga dita e
miratimit dhe shpallet në ,, Flet. zyrtare të komunës së Likovës “.
Nr.___________
Këshilli i Komunës së Likovës
më 26.12. 2018
Kryetar
______________________________
Lejla Iseni

