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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Завршната сметка на 
Буџетот на  општина Струмица за 2013 

година 
 
 Се објавува Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2013 
година, донесена на седницата на Советот  
 
 
 
 
 

 
на општина Струмица, одржана на 
14.03.2014 година. 
 
Бр. 08-1819/2 Општина Струмица 
19.03.2014 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 

  
 95. 
 Врз основа на член 33 од 
Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 
36 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен гласник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 14.03.2014 година, донесе 

 
Завршна сметка  

на Буџетот на општина Струмица за 2013 година 
 

Член 1 
 Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2013 година 
изнесуваат:   
 

                   Планирани         Реализирани 
 

1. Вкупни приходи                                                     1.093.717.041
821.191.745

 

- даночни приходи                             319.700.000 184.500.695 
- неданочни приходи                            91.684.000 47.319.502 
- капитални приходи                            153.001.689 78.563.809 
- приходи од дотации                        447.871.437 444.463.668 
- трансфери 41.512.541 41.542.978 
- донации 39.947.374 24.801.093 
  
  

2. Вкупни расходи                                  1.093.717.041 826.174.637 
- утврдени намени                          1.091.417.041 824.748.879 
- резерви                                              2.300.000 1.425.758 

  
  

Дефицит                                             0 4.982.892 
Суфицит                                                      0 0 
  
Прилив                                                  0 0 

- продажба на хартии од вредност        0 0 
- приливи од домашен заем              0 0 
- приливи од странски заем                 0 0 
- други приливи (вишок на дотации)                 0 4.982.892 

3.                                                                           
 Одлив (отплата на главнина)                          0                                       0 
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Член 2 

 
      Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2013 година 
претставува разлика од дефицитот од тековната 2013 година (4.982.892) и од пренесениот 
вишок на приходи од претходната 2012 година (25.310.266) изнесува 

                
 
 

Салдо на 31-12-2013   20.327.374 денари 
 

Салдо основен буџет 9.487.935  денари 
Салдо буџет дотации   399.493  денари 
Салдо буџет самофинасирачки активности     5.232.553  денари 
Салдо буџет донации        5.207.393  денари 

 
 
 

 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во 
износ од 9.487.935  денари се пренесува како  прилив на основниот буџет на општина  
Струмица  за 2013 година. 
  
 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации 
во износ од 399.493 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина 
Струмица за 2013 година.  
           
 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
самофинасирачки активности во 5.232.553 износ од денари се пренесува како прилив на 
буџетот на самофинасирачки активности на општина Струмица за 2013 година.  
             
 
 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации 
во износ од 5.207.393 денари се пренесува како прилив на буџетот на донации на  општина 
Струмица за 2013 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: 
 

   
  

 
 
 



19.03.2014 год.          бр. 3            Службен гласник на општина Струмица                стр. 

 

 

5

 
 



Стр.                 Службен гласник на општина Струмица        бр. 3                19.03.2014 год. 

 

 

6 Стр.                 Службен гласник на општина Струмица        бр. 3                19.03.2014 год. 

 

 

6 

 



19.03.2014 год.          бр. 3            Службен гласник на општина Струмица                стр. 

 

 

7

 
 

Член 4 
 Во посебниот дел на Завршната 
сметка на Буџетот на општина  Струмица 
за 2013 година се искажани планираните и 
извршените расходи по потпрограми, 
сметки и основни намени. 

 
Член 5 

 Општиот дел на Завршната сметка 
на Буџетот на општина Струмица за 2013 
година ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Струмица“.  
 
Бр.07-1819/1Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

..................................... 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување на Годишниот извештај на 
општина Струмица за 2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на 
општина Струмица за 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 14.03.2014 
година. 
 
 
  Бр.08-1820/2            Општина Струмица 
  19.03.2014 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

.............................................. 
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