
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Р.М.”број 5/02) и член 33, став 1 од Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04,96/04, 67/07,  156/09, 
47/11 и 192/2015 ),  Советот на Општина   ДОНЕСЕ 
 

З А В Р Ш Н А   С М Е Т К А 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА  НОВО СЕЛО  ЗА  2018 ГОДИНА 

 
 
 

Член 1 
Вкупниот износ  на планираните и остварените приходи и расходи во 2018 година 
изнесуваат:   
 

                  Планирани Реализирани 
 

 
I. Вкупни приходи 

                                                                                                                                 
289.742.500 

 

 
111.522.982 

- даночни приходи                             17.512.000 13.587.899 

- неданочни приходи                            12.676.000 3.841.692 

- капитални приходи                            20.197.000 3.613.192 

- приходи од дотации                        73.174.500 67.743.347 

    - приходи од трансфери 104.500.000 19.695.857 

- приходи од донации 61.683.000 3.040.995 

   

   

II.  Вкупни расходи                                  308.648.500 107.882.066 

- утврдени намени                          308.348.500 107.815.066 

- резерви                                              300.000 67.000 

   

   

III. Дефицит/ суфицит                                            -18.906.000 3.640.916 

 
IV. ФИНАСИРАЊЕ                                                                                         

 
18.906.000 

 
 

 
Прилив     …………………………                                                                                                             

 
19.306.000 

 
0 

 -Домашни приливи 19.306.000 0 

                   -  Приливи одстрански заеми   0 

                    - депозити 
     

  

   

   

Одлив  
(отплата на главнина)                                                           

400.000  

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 



 
Член 2 

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина  Ново Село на 31.12.2018 година  
 
 

                  -Салдо на 31-12-2018                                                          13.685.600,оо денари 
         Салдо основен буџет                                                   4.217.826,00 денари 
         Салдо буџет дотации                                                   5.454.277,00 денари 
         Салдо буџет самофинасирачки активности               1.994.547,00 денари 
         Салдо буџет донации                                                   2.018.950,00 денари 
 

 
Салдото  на основниот буџет заедно со салдото на сметката на 31.12.2018   во износ 
од 4.217.826  денари се пренесува како  прилив на основниот буџет на општина Ново 
Село  за 2019 година. 
  
Салдото на буџетот на дотации  заедно со салдо на сметката од 31.12.2018  во 
износ од 5.454.277,00 денари се пренесува како  прилив на буџетот на дотации на 
општина   Ново Село  за 2019 година.  
            
Салдото на самофинасирачката сметка и салдото на сметката од 2018  во износ од  
1.994.547,00 денари се пренесува како  прилив на буџетот на самофинасирачки 
активности на општина  Ново Село за 2019  година.  
 
 Салдата на   Сметката на донации за 2018  година за пренос во наредната 2019 има 
износ од 2.018.950,00ден и се пренесува како приход во 2019 година  
             

Член 3 
 

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и 
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и 
расходи: 
 
 

Член 4 
 

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина  Ново Село за 2018 
година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и 
основни намени. 
 

 
Член 5 

 
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Ново Село за 2018 година 
ќе се објави во “Службен гласник на Општина Ново Село   _“.  
 
 
 
Број:  __________                     СОВЕТ НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО    
________ год                                                                претседтаел                                                   
                               _____________________    
                                                                                  Валентина Попова  


