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Врз осноза на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник н РМ бр 5/2002) и член 33 од Законот за финансирање на единиците на
локална самоуправа (“Службен весник на РМ бр.61/2004,96/2004 и 67/2007),
Советот на Општина Илинден на 57 седница одржана на 31.01.2013 година,
донесе:

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ
на Општина Илинден за 2012 година
1.Општ дел
Член 1
Завршната сметка на Буџетот на Општината Илинден за 2012 година се
состои од:
ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

I.ВКУПНИ ПРИХОДИ

292.108.000

224.877.383

Драночни приходи

91.467.000

73.503.383

Неданочни приходи

9.254.000

5.750.394

Капитални Приходи

75.502.000

51.026.061

Приходи од дотаци

73.733.000

69.411.000

Трансвери

28.560.000

18.269.931

Приходи од даноци

13.592.000

6.927.735

342.578.000

261.538.242

341.578.000

261.408.242

1.000.000

130.000

III. ДЕФИЦИТ

-50.470.000

-36.649.739

IV.ФИНАНСИРАЊЕ

50.470.000

44.819.493

Прилив

61.740.000

55.819.493

61.740.000

55.819.493

Приливи од странски заем

0

0

Депозити

0

0

11.270.000

11.000.000

11.270.000

11.000.000

II.ВКУПНИ РАХОДИ
Од утврдени намени
Резерви

Домашни приливи

Одлив
Отплата на главница

Член 2
Планираните приходи и приливи по извори и видови, и раходи и одливи по сновни
намени , се искажуваат во Билансите на приходите и расходите на Завршната
сметка на Буџетот на Општината како што следи :

Член 3
Салдото на сметката на основниот буџет во износ од 14.399.880,00 денари се
пренесува во основниот буџет на Општина Илинден за 2013 година.
Салдото на сметката на буџетот на наменски дотации во износ од 3.116.809,00
денари се пренесува на буџетот за наменски дотации на Општина Илинден за 2013
година.
Салдото на сметката на самофинансирачки активности во износ од 603.931,00
денари се пренесува во буџетот на самофинансирачки активности на Општина
Илинден за 2013 година.
Салдото на сметката на донации во износ од 200,00 денари се пренесува на
сметките за донации на Општина Илинден за 2013 година.
Салдото на наменската сметката – агенција за вработување во износ од
169.964,00 денари се пренесува на наменската сметката на Општина Илинден за 2013
година.
Салдото на депозитната сметката во износ од 6.139.425,00 денари се пренесува
на депозитната сметката на Илинден за 2013 година.

Член 4
Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2012
година се прикажуваат расходите по програми, подпрограми, по сметки и ставки.

Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2012
година се објавува во Службениот гласник на Општина Илинден.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2012 година
Завршната сметка на буџетот на Општина Илинден за 2012 година е
изработен во согласност со одредбите од Закон за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија” број 5/2002) и одредбите од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на
Република Македонија” број 61/2004 и 96/2004).
Извршувањето на приходите и приливите во Буџетот на општината во 2012
година, изнесуваат 282.038.779,00 денари, односно 80 % од планираниот буџет.
Остварени приходи на сметките на општината на ден 31.12.2012 година се
следните
• Буџет на општина
145.270.186,00 ден.
• Сметка за блок дотација за образование
70.500.420,00 ден.
• Сметка за донации
7.028.935,00 ден.
• Сметка за самофинансирачки активности
3.419.745,00 ден.
55.819.493,00 ден.
• Сметка за кредити
ВКУПНО
282.038.779,00 ден.
Од остварените приходи, реализирани се расходи за извршувањето на
функциите на општината во износ од 272.538.242,00 денари.
Со своето учество од 141.122.098,00 денари капиталните расходи завземаат
52 % од расходите во вкупниот буџет на општината во 2012 година.
Поголеми капиталните инвестиции во 2012 година се реализирани за:
- Oдржување на локална патна инфраструктура;
- Изградба на ново модуларно училиште;
- Изградба на дом на култура во н. Илинден;
- Изградба на фекална канализација;
- Проширување на детската градинка;
- Заштита на животната средина и
- Отплата на годишна рата за изградба на модуларното училиште
и истите подетално се искажани во извештајот за капитални расходи по
потпрограми.
Тековно оперативните расходи се однесуваат на расходи за редовно
функционирање на општината, за комунална свера, за редовно функционирање на
основното образование и детската градинка и истите подетално се искажани во
извештајот за тековно оперативни расходи по потпрограми.
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