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, 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 и 192/15), како и
според член 22 став 1 точка 4 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на
Општина Василево“ бр.10/2006 година), Советот на Општина Василево на 52 седница
одржана на 20.03.2017 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2016 ГОДИНА

Вкупниот износ
изнесуваат:

Член 1
на планираните и остварените приходи и расходи во 2016 година
Планирани

Реализирани

Вкупни приходи
- даночни приходи
- неданочни приходи
- капитални приходи
- приходи од дотации
- трансфери
- донации

195.784.000
19.945.000
5.675.000
32.666.974
60.353.000
64.078.026
13.066.000

109.862.115
13.006.143
4.197.230
6.992.124
58.773.004
26.646.117
247.497

Вкупни расходи

192,384,000

107.131.071

- утврдени намени
- резерви

192,384,000
0

110.487.317
0

3.400.000

-2.731.044
2.731.044

Дефицит
Финансирање
Прилив
- продажба на хартии од вредност
- приливи од домашен заем
- приливи од странски заем
- депозити
Одлив (отплата на главнина)

625.202
0
625.202
3.400.000

3.356.246

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2016 година изнесува
2.039.337а по буџети изнесува
-Салдо на 31-12-2016
Салдо основен буџет
Салдо буџет дотации
Салдо буџет самофинасирачки активности
Салдо буџет донации

2.039.337 денари
337.672 денари
6.758 денари
1.694.907денари
0денари

Салдото на основниот буџет во износ од 337.672 денари се пренесува како прилив на
основниот буџет на општина Василево за 2017 година.
Салдото на буџетот на дотации во износ од 6.758 денари се пренесува како прилив на
буџетот на дотации на општина Василево за 2017 година.
Салдото на буџетот на самофинасирачки активности во износ од 1.694.907денари се
пренесува како приход на буџетот на самофинасирачки активности на општина Василево за
2017 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 2016 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 2016 година ќе се
објави во “Службен гласник на општина Василево “.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Драги Митев
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