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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2019 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.03.2020 година.

Бр.08–372/2 Општина Василево
18.03.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за

финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04,96/04, 67/07, 156/09,47/11,192/15, 209/18 и  Службен весник
на РСМ  бр.244/19), како и според член 21 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06,09/10 година), Советот на
Општина Василево на својата  седница одржана на ден 18.03.2020 година, ја донесе

З А В Р Ш Н А Т А С М Е Т К А
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА  2019 ГОДИНА

Член 1
Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2019 година изнесуваат:
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Планирани Реализирани

Вкупни приходи 167.043.045 119.489.114
 даночни приходи 19.510.000 15.462.556
 неданочни приходи 6.800.000 3.261.757
 капитални приходи 9.164.566 2.559.546
 приходи од дотации 70.737.760 68.053.002
 трансфери 53.830.719 26.696.368
 донации 7.000.000 3.455.885

Вкупни расходи 193.834.110 143.163.110
- утврдени намени 193.784.110 143.163.110
- резерви 50.000 0

Дефицит -26.791.065 -23.673.996
Финансирање 26.791.065 23.284.633

Прилив 33.421.065 29.284.633

- приливи од домашен заем 0 0
- приливи од странски заем 0 0
- депозити 33.421.065 29.284.663

Одлив (отплата на главнина) 6.630.000 5.610.637

Член 2
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Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2019 година изнесува 6.493.102 а по буџети изнесува

-Салдо на 31-12-2019 6.493.102 денари
Салдо основен буџет 1.653.460 денари
Салдо буџет дотации 4.375.705 денари
Салдо буџет самофинасирачки активности 463.937 денари
Салдо буџет донации 0 денари

Салдо буџет кредити 0 денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 1.653.460 денари се пренесува како  прилив на
основниот буџет на општина Василево за 2020 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 4.375.705 денари се пренесува како  прилив на
буџетот на дотации на општина Василево за 2020 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинасирачки активности во износ од 463.937 денари се пренесува
како приход на буџетот на самофинасирачки активности на општина Василево за 2020 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 Василево за 2019 година се искажани планираните и извршените расходи по
потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2019 година ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево “.
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Б р .08-372/1 Совет на општинаВасилево
18.03.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.

---------------------------------------------------
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на

општина Василево (Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај на општина Василево за 2019 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.03.2020 година

Бр.08–373/2 Општина Василево
18.03.2020г. Градоначалник

Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------

Вра основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 34 став 2  алинеја 4 од
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр .47/11,192/15 и
209/18) и член 21 од Статутот на општина Василево (“Службен весник на ОВ“" бр.04/03, бр.08/06 и бр.10/06), Советот на општина Василево на
својата седница го донесе следниот ,

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај на општина Василево за 2019 година



Бр.03 Службен гласник на општина Василево 18 Март 2020г.

6

1.Се усвојува Годишниот извештај на општина Василево за 2019 година.

2.Составен дел на овој заклучок e Годишниот извештај на општина Василево за 2019 година.

3.Овoj Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Василево.

Б р .08-373/1 Совет на општинаВасилево
18.03.2020г. Претседате

Василево Крсте Панев с.р.

ОПШТИНА  ВАСИЛЕВО

Предлагач: Градоначалник на општина Василево

Г-дин/ Марјан Јанев

Изготвувач: Одделение за финансиски прашања

Служба за буџет при општина Василев

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА

ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2019

Март  2020 година
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1.Вовед
1.1. Основни податоци за Општината

Општина Василево се наоѓа во срцето на Струмичката котлина и е распространета долж реката Струмица со обиколени планински венци на
Огражден, Плачковица И Еленица. Инаку општина Василево е претежно рурална општина  со 12 122 жители и опфаќа територија од 220 м2.
Општина Василево е населена со 18 населени места од кои 15 се активни додека останатите немаат повеќе население туку само се водат како
катастарски општини.

Поради местоположбата општина Василево е поврзана со магистралниот пат М6 со соседните општини Радовиш и Струмица кој понатаму
продолжува до внатрешноста на општина Босилово кон границата со Република Бугарија. Со тоа се создадени условите за брз економски развој на
општината пред се преку подигнување на индустриски капацитети долж магистралниот пат. Позитивниот природен раст на населението ни дава до
знаење дека во иднина  ќе имаме млада популација која ќе биде движечка сила во развојот на општината. Во општината имаме индустриска зона каде
секојдневно се подигнуваат индустриски капацитети кои создаваат услови за нови вработување на младите и способни лица. Во моментот во
општината имаме повеќе од стотина правни лица кои работат и создаваат нова вредност, како и поволни услови за вработувања на населението кое
гравитира кон центарот на општината. Во општината имаме околу 3000 семејства и повеќе правни субјекти со обврски за плаќање Данок на имот и
комунални такси кои се основен приход на општината.
.
1.2. Буџет и одлука за извршување на буџетот.

Буџетот на општината се донесе на ден 31.12.2018 година под број 08-1711/1.
Буџетот на Општина Василево има измена на распоредот на средствата во буџетот, проширување и дополнување на буџетот за 2019 година и

тоа:
 Проширување на буџетот бр на одлука 08-162/1од 01.02.2019 година ,
 Измена на распоредот на средствата во буџетот бр на одлука 08-292/1 од 22.02.2019 година,
 Измена и дополнување на буџетот бр на одлука 08-1472/1 од 25,10,2019 година,
 Измена на распоредот на средствата во буџетот бр на одлука 08-1670/1 од 29.12.2019 година.

2. Годишна сметка

Годишната сметка ги содржи сите елементи на буџетот искажани како планирани и остварени приходи и расходи за сите корисници на
буџетот на општина Василево на основниот буџет, блок дотациите, кредитите и самофинансирачките активности. Годишната сметка исто така ги
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содржи и податоците за средствата, побарувањата, обврските како и изворите на средствата и нивната вредност. Покрај ова во годишната сметка
спаѓаат и развојните програми кои се составен дел во годишната сметка. Годишната сметка на буџетот содржи Пропишан Преглед на планирани и
наплатени приходи и расходи на сите сметки на буџетот на општина Василево со образложение за главните отстапувања

2.1. Приходи на општината.
Во буџетот на општината беа планирани приходи 200.464.110 денари од кои во основниот буџет беа планирани приходи во висина од 116.996.350
денари и тоа во повеќе категории како што се

 Даночни приходи- каде спаѓаат Данок од доход, добивка и капитални добивки, даноци од имот, Даноците од специфични услуги и
Таксите за користење на дозволи за вршење на дејност

 Неданочни приходи- во кој спаѓаат таксите и надоместоците, административните такси, другите видови услуги(како делигирани
надлежности на општината) и останати неданочни приходи

 Трансферите и донациите- како посебна категорија на приходи каде спаѓаат- трансферите од другите нивоа на власт и донациите од
странство.

 Капиталните приходи- каде спаѓаат приходите од продажбата на државното земјиште и
 Домашните задолжување - овде спаѓаат краткорочните позајмици.

Како прилог ви доставуваме табеларен преглед кој следува подолу

Приходите на општина Василево за 2019 година планирани и реализирани се дадени во следната табела.

Вкупни приходи 116.996.350 76.278.887
71- Даночни приходи 19.510.000 15.462.556
711- Данок од доход,добивка 530.000 518.974
713- Даноци на имот 5.860.000 5.558.080
717- Даноци на специфични услуги 12.350.000 8.923.010
718- Такси за користење или дозволи 770.000 462.492
72- Неданочни приходи 1.070.000 700.353
722- Такси и надоместоци 620.000 359.626
723- Административни такси и надоместоци 300.000 138.900
724- Други владини услуги 20.000 7.000
725- Други неданочни приходи 130.000 194.827
73- Капителни приходи 9.164.566 2.559.546
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733- Продажба на земјиште и нематер.права 9.164.566 2.559.546
74- Трансфери и донации 87.251.784 57.556.432
741- Трансфери од други нивоа на власт 87.251.784 57.556.432

Приходите од донации изминатата 2019 година беа планирани во висина од 7.000.000 а реализирани во висина од 3.455.885

Приходите од кредитно задолжување за изминатата 2019 година немаше планирано

Приходи од дотации.

Вкупни приходи 70.737.760 68.053.002
72- Неданочни приходи 0 0
725- Други неданочни приходи 0 0
74- Трансфери и донации 70.737.760 68.053.002
741- Трансфери од други нивоа на власт 70.737.760 68.053.002

Приходи од самофинансирачки активности
.

Вкупно приходи 5.730.000 2.627.710
72 – Неданочни приходи 5.730.000 2.627.710
722- Такси и надоместоци 0 0
723-Административни такси и надоместоци 5.680.000 2.559.514
724-Други владини услуги 0 0
725 – Други неданочни приходи 50.000 0
741- Трансфери од други нивоа на власт 0 68.196

Приходи од кредити.

Вкупни приходи 0 0
75- Домашно задолжување 0 0
754- Домашно задолжување 0 0
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2.2-Расходи на општина Василево за 2019 година.

Општина Василево за 2019 година ги имаше планирано и реализирано следните расходи во основниот Буџет на општина Василево.

Вкупни расходи 116.996.350 76.278.887
40-Плати наемнини и надоместоци за вработените 13.662.500 12.655.236
401- Основни плати надоместоци 8.625.000 7.897.585
402- Придонеси за социјално осигурување 2.936.700 2.832.041
403- Останати придонеси од плата
404- Надоместоци 2.100.000 1.925.610
41- Резерви и недефинирани расходи 50.000 0
413- Тековни резерви разнивидни расходи 50.000 0
42- Стоки и услуги 26.868.072 22.224.040
420- Патни и дневни расходи 180.000 84.721
421- Комунални услуги,греење,комун, и транспорт. 7.910.000 6.953.525
423- Материјали и ситен инвентар. 2.600.000 2.151.562
424- Поправка и тековно одржување. 7.929.257 5.817.939
425- Договорни услуги. 6.698.815 5.946.324
426- Други тековни расходи. 1.550.000 1.269.969
427- Привремени вработувања 0 0
45- Каматни плакања 100.000 10.178
452- Каматни плаќања кон домашни кредитори 100.000 10.178
46- Субвенции и трансфери 6.547.785 4.359.019
461- Субвенции за јавни претпријатија 0 0
463- Трансфери до невладини организации 1.850.000 1.720.500
464- Разни трансфери 4.697.785 2.638.519
47- Социјални бенефиции 200.000 198.882
471- Социјални надоместоци 200.000 198.882
48- Капитални расходи 62.937.993 31.220.895
480- Купување на опрема и машини 395.000 255.000
481- Градежни објект 500.000 454.870
482- Други градежни објекти 61.562.993 30.035.550
485- Вложувањеи неф. Средства 0 0
486 -Купување на возила 480.000 475.475
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49-Отплата на главнина 6.630.000 5.610.637
493- Отплата на главнина на други нивоа на власт 6.630.000 5.610.637

Расходи од дотации-2019 година

Вкупни расходи 70.737.760 66.411.265
40- Плати наемнини и надоместоци за
вработените

56.482.870 56.187.702

401- Основни плати и надоместоци 40.978.353 40.744.020
402- придонеси за социјално осигурување 15.504.517 15.443.682
403- Останати придонеси од плата
42- Стоки и услуги 13.619.890 10.169.557
420- Патни и дневни расходи 0 0
421- Комунални услуги,греење,комун и
транспорт

3.936.800 3.261.098

423- Материјали и ситен инвентар 3.866.960 1.732.754
424- Поправки и тековно одржување 945.800 867.575
425- Договорни услуги 4.566.330 4.067.020
426- Други тековни расходи 304.000 241.110
48- Капитални расходи 635.000 54.006
480- Купување на опрема и машини 635.000 54.006

Расходи од самофинансирачки активности

Вкупни расходи 5.730.000 2.627.710
42 – Стоки и услуги 5.700.000 2.627.710
420 – Патни и дневни расходи 40.000 0
421 – Комунални услуги,греење,комуникација и
транспорт

425.000 69.719

423 – Материјали и ситен инвентар 1.235.000 276.660
424 – Поправки и тековно одржување 495.000 88.200
425 – Договорни услуги 1.310.000 490.834
426- Други тековни расходи 195.000 49.957
427 Привремени вработување 2.000.000 1.652.340
46- Субвенции и трансфери 0 0
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464 Разни трансфери 0 0
48- Капитални расходи 30.000 0
480 -Купување на опрема 30.000 0

Расходи од донации за 2019 година .

Вкупни расходи 7.000.000 3.455.885
46- Субвенции и трансфери 0 0
464 Разни трансфери 0 0
48- Капитални расходи 7.000.000 3.455.885
482-Други градежни објекти 7.000.000 3.455.885

Расходи од кредити за 2019 година .

Вкупни расходи 0 0
48- Капитални расходи 0 0
482-Други градежни објекти 0 0

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност.

Со извршениот попис од страна на пописната комисија се утврди фактичката состојаба на средствата со кои располага општина Василево, во  делот
на активата во билансот на состојбата како основни средства  во делот на градежните објекти со кои располага општина Василево се: Градежните
објекти во кој спаѓаат патиштата, улиците и мостовите и останатите објекти каде општината располага со капитални средства од 359.546.872 денари.
Следи опремата во која спаѓаат сите канцелариски и друг вид на материјали, возниот парк каде општината располага со средства во висина од
887.787 денари.
Што се однесува до побарувањето што го има општината ќе споменеме следното, во делот на активата на буџетот на општина Василево (во билансот

на состојба) имаме побарување од граѓаните на општина Василево  по основ на Данок на имот и комунална такса (од правни и физички лица)
средства во висина од 10.848.102денари. Покрај овие средства како побарување (Комунални такси и Данок на имот), имаме побарување и по основ на
Надоместок за уредување на градежното земјиште, закуп на простории како и побарувања по други основи, средства во висина од 1.413.761 денари.
Според тоа вкупните средства по основ на побарувања во билансот на состојбата изнесува 12.261.863 денари. Доколку ги анализираме обврските
спрема надворешните коминтенти тогаш  ќе ја костатираме следаната состојаба: Поради нереализација на оделни приходи особено, капиталните
приходи останаа одредени услуги ненаплатени во висина од 39.350.997 денари. Овие долгови останаа да се подмират со буџетот за идниот период и
како такви мораа да бидат планирани во буџетот за 2020 година. Како показател на оваа состојабата е извршувањето на основниот буџет за 2019
година од 65,19%.
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4. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотациите и дотациите за делигирани
надлежности

Во буџетската 2019 година планирани беа повеќе инвестициони програми како сопствен дел во постојаниот буџет за 2019 година. Овде се
опфатени програмите за изградба на улици и патишта, програмата за изградба на канализација, програма за уредување на градежното земјиште,
програмата за изградба на сигнализација на локалните улици и патишта, програмите за локален економски развој, програмата за реконструкција на
градежни објекти и други помали програми. Во текот на 2019 имаме отпочнато со реaлизација на повеке улици со програмата за улици и патишта
опфатена во деловната 2019 година.

Додека средствата кои наменски се дотираа до буџетските корисници се користени за оние намени за кои беа и планирани во буџетот за 2019
година, поточно нивната намена се однесуваше за исплата на плата во образованието и за тековно оперативните расходи.

5. Извештај за користењето на финансиските средства  од резервите
Во текот на 2019 година имавме предвидено средства за резерви немаше реализација.

---------------------------------------------------
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на

општина Василево (Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршната сметка на JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2019 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.03.2020 година.

Бр .08-374/2 Совет на општинаВасилево
18.03.2020г. Претседател,

Василево Крсте Панев с.р.

* *  *

Вра основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 29 од Статутот на
општина Василево (“Службен весник на ОВ“" бр.04/03, бр.08/06 и бр.10/06), Советот на општина Василево на својата седница го донесе следниот ,
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ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Завршната сметка на JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2019 година

1. Сe усвојува Завршната сметка бр. 05-90/1 od 27.02.2020 година на JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2019 година.

2.Овoj Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Василево.

Б р .08-374/1 Совет на општинаВасилево
18.03.2020г.                        Претседател,

Василево                 Крсте Панев с.р.

-----------------------------------------------


