ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
за извршување на Буџетот на Општина Битола
во четврт квартал од 2012 год.
Согласно Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа член 32 став 2 ("Службен весник на РМ" бр.61/04 , 96/04 и
156/09) се утврдува обврската на Градоначалникот на општината да
доставува до Министерството за финансии и до Советот на општината
квартални извештаи со образложение за извршување на буџетот во рок
од еден месец по завршувањето на кварталот.
Во буџетот на Општина Битола, за четврт квартал биле
реализирани приходи во износ од 666.757.140,00 денари,од планираните
793.463.505,50 денари од вкупниот буџет на општина Битола, или
84,03 % оствареност, додека реализираните расходи се во износ од
627.104.220,00 денари од планираните 793.463.505,50 денари од
вкупниот буџет на Општина Битола или 79,03%.
Динамика на движење на приходите во четвртиот квартал:
Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки, за
четвртиот квартал, од планираните 15.512.000,00 денари од вкупниот
буџет, остварени приходи се во износ од 14.736.027,00денари или 95 %.
Ставка 713- Данок на имот за четврт квартал, од планираните во
вкупниот буџет 154.800.000,00 денари, остварени приходи се во износ од
137.193.168,00 денари или 88,63 %.
Ставка 717- Данок на специфични услуги во четврт квартал, од
планираните 265.430.000,00 денари остварени приходи се во износ од
237.678.674,00 денари или 89,54 %.
Ставка 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност
од планираните 36.461.389,50 денари остварени се 16.474.843,00 денари
или 45,18 %.
Ставка 722- Глоби,судски и административни такси во четврт
квартал, од планираните 4.160.000,00 денари, остварени приходи се во
износ од 3.810.669,00 денари, или 91,60%.
Ставка 723-Такси и надоместоци во четврт
квартал ,од
планираните 9.000.000,00 денари остварени приходи се во износ од
6.844.088,00 денари, или 76,05 %.
Ставка 724-Други владини услуги во четврт квартал, од
планираните 450.000,00 денари, остварени се приходи од 97.303,00
денари или 21,62%.
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Ставка 725-Други неданочни приходи во четврт квартал, од
планираните 39.200.000,00 денари, остварени приходи се во износ од
9.925.197,00 денари или 25,32%.
Ставка 731- Продажба на капитални средства планирана со
20.000.000,00 денари, остварен е приход во четврт квартал од
18.094.115,00 денари или 90,47%.
Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од
планираните 157.714.189,00 денари остварени се 113.449.043,00 денари
или 71,93 %.
Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт во четврт
квартал, од планираните 90.735.927,00 денари, остварени се приходи во
износ од 108.454.011,00 денари или 119,53 %.
Динамика на движење на расходите во четврт квартал:
Вкупни тековни оперативни расходи:
Ставка 401-Основни плати реализирани се расходи во четврт
квартал во износ од 32.813.612,00 денари, од вкупно планираните во
буџетот 38.343.500, 00 денари.
Ставка
402-Придонеси
од
социјално
осигурување
од
работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 11.936.372,00
денари од вкупно планирани во буџетот 14.362.580,00 денари.
Ставка 404- Надоместоци во четврт квартал реализирани се
трошоци од 6.821.588,00 денари од планираните 7.125.000,00 денари.
Ставка 413- Тековни резерви реализирани се трошоци од
45.000,00 денари, од планираните 245.000,00 денари.
Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во
износ од 1.711.823,00 денари од планираните 2.675.000,00 денари.
Ставка 421-Комунални услуги ,греење, комуникација и транспорт
реализирани се расходи во четврт квартал во износ од 72.428.550,00
денари, од планираните 75.953.000,00 денари.
Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се расходи
за четврт квартал во износ од 6.668.771,00 денари, од планираните
8.073.719,00 денари.
Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се
трошоци во четврт квартал во износ од 72.905.020,00 денари од
планираните 84.761.088,00 денари.
Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во четврт
квартал во износ од 27.257.769,00 денари од планираните 32.420.000,00
денари.
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Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци за
четврт квартал во износ од 24.516.569,00 денари, од планираните
25.180.000,00 денари во вкупниот буџет.
Ставка 427- Привремени вработувања, реализирани се трошоци за
четврт квартал во износ од 7.802.879,00 денари, од планираните
9.000.000,00 денари во вкупниот буџет.
Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани
се трошоци за четврт квартал во износ од 13.149.688,00 денари, од
планираните 13.530.000,00 денари.
Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во четврт
квартал во износ од 46.198.871,00 денари од планираните 48.100.000,00
денари.
Ставка 465- Исплата по извршни исправи бил планиран износ од
12.200.000,00 денари, реализирани се трошоци од 11.863.713,00 денари
во четвртиот квартал.
Ставка 471-Социјални надоместоци, реализирани се трошоци во
четврт квартал во износ од 4.245.097,00 денари од планираните
4.300.000,00 денари.
Вкупни капитални расходи:
Ставка 480- Купување на опрема и машини, реализирани се
расходи за четврт квартал во износ од 2.288.345,00 денари од
планираните 5.650.000,00 денари.
Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи за
четврт квартал во износ од 271.380.329,00 денари од планираните
394.114.619,00 денари.
Ставка 483- Купување на мебел
бил планиран износ од
1.320.000,00 денари, реализирани се расходи во износ од 1.320.000,00
денари.
Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства реализирани се
расходи во четврт квартал во износ од 11.750.226,00 денари од
планираните 15.910.000,00 денари.
Извршувањето на расходите на буџетската сметка за сите програми е
79,03 % .Програмата А0 - Совет на општината е извршена со 74,74
%,програмата В2 -Дом за стари лица е извршена со 99,95%, програмата
Г1- Локален економски развој е извршена со 29,09% , програмата Г2Потикнување на развојот на туризмот со 100%,
програмата Д0Градоначалник е извршена со 77,51%, Д1- Месна самоуправа 79,12 %,
програмата Е0- Општинска администрација е исполнета со 88 %, Ј3Јавно осветление е извршена со 90,99 %,Ј4- Јавна чистота со 100% ,
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Ј6 -Одржување и заштита на локални патишта улици и регулирање на
сообраќајот е исполнета со 38,93 %,Ј7-Одржување и користење на
паркови и зеленило со 99,36%,ЈД- Изградба и реконструкција на локални
улици и патишта со 99,71%, К3- Музејска и кинотечна дејност со
95,40%. Н1- Основно образование со 76,73%,Н2- Средно образование со
84,46%, ЊО- Противпожарна заштита со 72,84%,и РА- Заштита на
животна средина и природа со 44,14% и Ф1- Просторно и урбанистичко
планирање со 9,10%.
Корисници на средства од наменска и блок дотација:
Вкупните тековни оперативни приходи за корисниците на
средствата од сметката за наменска и блок дотација се реализирани во
износ од 606.177.921,00 денари, од планираните 613.004.824,00 денари,
или 98,89 %.
Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на
средствата од сметката за наменската и блок дотација за четврт квартал
се во износ од 593.841.781,00 денари од планираните 613.004.824,00
денари или 96,87 % и тоа:
Ставка 401- Основни плати реализирани се
расходи од
377.645.257,00 денари, од планираните 383.117.806,00 денари.
Ставка
402-Придонеси
за
социјално
осигурување
од
работодавачите е со реализирани расходи во износ од 140.253.381,00
денари, од планираните 142.278.039,00 денари.
Ставка 421-Комунални услуги, комуникација и транспорт,
реализирани се трошоци во износ од 39.408.416,00 денари од
планираните 45.811.177,00 денари во вкупниот буџет.
Ставка 423- Материјали и ситен инвентар, реализирани се
трошоци во износ од 1.945.013,00 денари, од планираните 2.176.630,00
денари.
Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се
трошоци во износ од 783.522,00 денари, од планираните 1.000.771,00
денари.
Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од
30.969.030,00 денари, од планираните 32.296.727,00 денари.
Ставка 464- Разни трансфери бил планиран износ од 5.661.974,00,
реализирани се средства во износ од 2.525.464,00 денари.
Ставка 465- Исплата по извршни исправи бил планиран износ од
6.700,00, реализирани се средства во износ од 6.700,00 денари.
Ставка 482- Други градежни објекти биле планирани 305.000,00
денари, реализирани се 305.000,00 денари.
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Извршувањето на расходите од сметката за наменска и блок
дотација за програмата В1 Детски градинки е 91,49 %, В2 Дом за стари
лица 96,98 %, К3 Музејска и кинотечна дејност е 98,11% Н1 Основно
образование со 98,39 %, Н2 Средно образование со 95,87 %, и
програмата Њ0 со 97,95 %.
Вкупно реализирани
приходи за Сметката Самофинансирачки
активности за четврт квартал се во износ од 50.072.302,00 денари од
планираните 98.710.569,00 денари, или 50,73 %.
Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за сметката
Самофинансирачки активности во четврт квартал се реализирани
46.866.741,00 денари од планираните 98.710.569,00 денари или 47,48% и
тоа:
Ставка 401- Основни плати планирани се трошоци во четврт
квартал во износ од 2.109.000,00 денари, реализирани 1.902.028,00
денари.
Ставка 402
- Придонеси за социјално осигурување од
работодавачите планирани се трошоци во износ од 797.000,00 денари
реализирани 703.420,00 денари.
Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од
1.570.200,00 денари, реализирани се во четврт квартал 255.549,00
денари.
Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се
трошоци од 10.893.027,00 денари, реализирани се 6.139.203,00 денари.
Ставка 423 - Материјали и ситен инвентар планирани се трошоци
во износ од 36.426.716,00 денари реализирани се 19.903.320,00 денари.
Ставка 424 - Поправки и тековно одржување планирани се
трошоци во износ од 10.605.500,00 денари, реализирани се 4.005.722,00
денари.
Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од
20.525.176,00 денари реализирани се во износ од 9.261.347,00 денари.
Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во
износ од 5.261.600,00 денари, реализирани се 1.898.702,00 денари.
Ставка 463- Трансфери до невладини организации од планираните
2.000,00 денари реализирани се 2.000,00 денари.
Ставка 464-Разни трансфери планирани се средства во износ од
3.134.502,00 денари,реализирани се средства во износ од 1.484.242,00
денари.
Ставка 465- Исплати по извршни исправи планирани се средства
во износ од 200.000,00 денари, реализирани се средства во износ од
119.339,00 денари.
5

Ставка 480 - Купување на опрема и машини од планираните
2.685.000,00 денари, реализирани се 606.577,00 денари.
Ставка 481 - Градежни објекти, планирани се трошоци во износ од
535.348,00 денари, реализирани се 235.348,00 денари.
Ставка 483- Купување на мебел од планираните средства во
износ од 792.000,00 денари, реализирани се 42.500,00 денари.
Ставка 485- Вложувања и нефинасиски средства од планираните
633.500,00 денари, реализирани се 102.548,00 денари.
Ставка 486 - Купување на возила од планираните 1.850.000,00
денари реализирани се 204.898,00 денари.
Извршувањето на расходите од сметката Самофинансирачки
активности од В1 Детски градинки со 52,63%, В2 Дом за стари лица со
77,70 %, К3 програмата е со 47,17 %, Н1 Основно образование со
13,74%, и Н2 Средно образование со 43,90 %.
Вкупните тековно оперативни приходи од Донации
од
планираните 16.815.421,50 денари реализирани во четврт квартал се
средства од 9.239.713,00 денари или 54,95% , додека за планираните
расходи од 16.815.421,50 денари е реализиран износ од 6.505.392,00
денари или 38,69%.
Б.Т.

Сектор за Финансиски прашања
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