
 
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, 
47/11,192/2015,209 и Сл.весник на РСМ ,,бр.244/19 ),  Советот на Општина Ново 
Село на својата ---------(                          )  седница одржана на ден ------------------- год 
донесе: 
 

З А В Р Ш Н А   С М Е Т К А 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА  НОВО СЕЛО  ЗА  2021 ГОДИНА 

 
Член 1 

Вкупниот износ  на планираните и остварените приходи и расходи во 2021 година 
изнесуваат:   
 

           
                     ОПИС  

               
 Планирани за  

2021 

 
Реализирани во 

2021 
 

 
I. Вкупни приходи 
                                                                                                                                 

                     
 
                   199.872.000 

 
 

157.862.900 

          1.даночни приходи   *                           
21.877.000 

 
17.703.055 

          2.неданочни приходи                             
5.535.000 

 
8.365.116 

          3.капитални приходи                             
5.300.000 

 
3.148.254 

          4.приходи од дотации                         
88.197.000 

 
80.539.153 

          5. приходи од трансфери  
59.969.000 

 
34.657.125 

           6.приходи  од донации  
18.994.000 

 
13.450.197 

   
  II.  Вкупни расходи                                  

 
205.262.000 

 
162.007.374 

 
1.Од утврдени намени                          

 
204.912.000 

 
161.856.674 

 
2. Расходи од Резерви *                                       

 
350.000 

 
150.700 

 
  III. Дефицит/ суфицит                                            

 
-5.390.000 

 
-4.144.474 

  
0 

 
-9.162.1204 

 
  IV. ФИНАСИРАЊЕ                                                                                         

 
5.390.000 

 
-5.017.646 

 
 ВКУПНИ Приливи                                                                                                           

 
11.000.000 

 
0 

       1.Домашно Задолжување  
11.000.000 

 
0 

       2.Странски заеми   
0 

 
0 

       3. Депозити  
0 

 
0 

               
                              Одлив  

 
5.610.000 

 
5.017.646 

(отплата на главнина)  ***                                                          
5.610.000 

 
5.017.646 



                                                                               

 
 

Член 2 
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина  Ново Село на 31.12.2021 година  
 
 

                  -Салдо на 31-12-2021                                                          15.663.563,00денари 
         Салдо основен буџет                                                   6.427.306,00 денари 
         Салдо буџет дотации                                                   7.979.394,00 денари 
         Салдо буџет самофинасирачки активности               1.256.863,00 денари 
                                                                                                 
Салдото  на основниот буџет заедно со салдото на сметката на 31.12.2021   во износ 
од 6.427.306,00  денари се пренесува како  прилив на основниот буџет на општина 
Ново Село  за 2022 година. 
  
Салдото на буџетот на дотации  заедно со салдо на сметката од 31.12.2021  во 
износ од 7.979.394,00 денари се пренесува како  прилив на буџетот на дотации на 
општина   Ново Село  за 2022 година.  
            
Салдото на самофинасирачката сметка и салдото на сметката од 2020 во износ од  
1.256.863,00 денари се пренесува како  прилив на буџетот на самофинасирачки 
активности на општина  Ново Село за 2022  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 Oпштина  Ново Село за 2021 
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 2021 година 
ќе се објави во “Службен гласник на Општина Ново Село   _“.  
 
 
Број:  __________                     СОВЕТ НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО     

 
Дата   ________ 2022 год                                      претседтаел                                                   
                               _____________________    
                                                                                  Костадин Ристоманов  
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