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         Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на Р.М.” бр.5/02), 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, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), 
како и член 87, став 2, од Статутот на Општина Аеродром  (“Службен гласник 
на Општина Аеродром бр.20/2012, 21/2014, 23/2014, и 04/2019), Советот на 
Општина Аеродром на -- седница одржана на ден __.__.2022 година, донесе 
 
 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

ЗА  2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа за 

2021 година се состои од:      
   

Планирани  Реализирани 

I - Вкупно приходи 1.101.871.000 ден. 962.585.643 ден. 

Даночни приходи 507.928.000 ден. 442.186.177 ден. 

Неданочни приходи 87.883.000 ден. 39.991.812 ден. 

Капитални приходи 38.160.000 ден. 5.127.159 ден. 

Приходи од дотации 421.129.000 ден. 419.129.000 ден. 

Трансфери 23.904.000 ден. 23.727.694 ден. 

Донации 22.867.000 ден. 32.423.801 ден. 

II - Вкупно расходи 1.434.323.000 ден. 1.055.200.282 ден. 

Утврдени намени 1.427.323.000 ден. 1.054.345.426 ден. 

Резерви 7.000.000 ден. 854.856 ден. 

III - Дефицит -332.452.000 ден. -92.614.639 ден. 

IV - Финансирање 332.452.000 ден. 92.614.639 ден. 

Прилив 332.452.000 ден. 92.614.639 ден. 

- Приливи од домашни заеми 0 ден. 0 ден. 

- Приливи од странски заеми 0 ден. 0 ден. 

- Депозити 332.452.000 ден. 92.614.639 ден. 

Одлив 0 ден. 0 ден. 

Отплата на главница 0 ден. 0 ден. 
 

 
 



                                        

 
Член 2 

 
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Аеродром на 31.12.2021 

година, вкупно изнесува 279.846.442 денари, и тоа: 
 

  Салдо на 31.12.2021 год.                                                     _   279.846.442 денари 
- Салдо на с-ка основен буџет                                       238.232.332 денари 
- Салдо на с-ка блок дотации                                  1.047.878 денари 
- Салдо на с-ка самофинансирачки активности                  4.279.026 денари 
- Салдо на с-ка донации                        36.287.206 денари 

 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на 

основниот буџет во износ од 238.232.332 денари, се пренесува во делот на 
основниот буџет на Општина Аеродром за 2022 година.  
(ОБ - 238.232.332 денари).  
 
  

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот 
на блок дотации во износ од 1.047.878 денари, се пренесува во делот на блок 
дотации на буџетот на Општина Аеродром за 2022 година.  
(ОУ/ДГ - 586.612 + 461.266 =1.047.878 денари). 
   

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот 
на самофинансирачки активности во износ од 4.279.026 денари, се пренесува 
во делот на самофинансирачки активности на Општина Аеродром за 2022 год. 
(ОУ/ДГ – 2.312.352 + 1.966.674 =4.279.026 денари). 

 
 
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот 

на донации во износ од 36.287.206 денари, се пренесува во делот на донации 
на Општина Аеродром за 2022 година.  
(ОБ - 22.197.916 + ОУ/ДГ – 14.089.290 ден. = 36.287.206 денари).  
 

 
 
 

Член 3  
 

 Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови, 
односно планираните и извршените расходи и одливи по основни намени се 
искажани во Билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот 
на Општина Аеродром за 2021 година, и тоа: 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        

 
 
 

Член 4 
 Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина 
Аеродром за 2021 година се прикажуваат расходите по програми, по сметки и 
ставки. 

 
 

Член 5 
 Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Аеродром за 
2021 година се објавува во „Службен гласник на Општина Аеродром“. 
 
 
 
 
 
                     Совет на Општина Аеродром 

      Претседател, 
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