ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
за извршување на Буџетот на Општина Битола
во прв 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
првиот квартал биле
реализирани приходи во износ од 158.065.805,00 денари,од планираните
671.855.893,00 денари од вкупниот буџет на општина Битола, или
23,53 % оствареност, додека реализираните расходи се во износ од
114.029.387,00 денари од планираните 671.855.893,00 денари од
вкупниот буџет на Општина Битола или 16,97 %.
Динамика на движење на приходите во првиот квартал:
Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки,
за првиот квартал, од планираните 15.512.000,00 денари од вкупниот
буџет, остварени приходи се во износ од 3.348.175,00денари,
или 21,58 %.
Ставка 713- Данок на имот за прв квартал, од планираните во
вкупниот буџет 153.700.000,00 денари, остварени приходи се во износ од
17.943.943,50 денари или 11,67 %.
Ставка 717- Данок на специфични услуги во прв квартал, од
планираните 241.775.059,00 денари остварени приходи се во износ од
47.164.798,50 денари или 19,51 %.
Ставка 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност
од планираните 33.211.264,00 денари остварени се 2.580.905,50 денари
или 7,77 %.
Ставка 722- Глоби,судски и административни такси во прв
квартал, од планираните 4.010.000,00 денари, остварени приходи се во
износ од 767.893,50 денари, или 19,15%.
Ставка 723-Такси и надоместоци во прв квартал ,од планираните
9.000.000,00 денари остварени приходи се во износ од 1.546.196,00
денари, или 17,18 %.
Ставка 724-Други владини услуги во прв квартал, од планираните
350.000,00 денари, не се остварени приходи .
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Ставка 725-Други неданочни приходи во прв квартал, од
планираните 50.200.000,00 денари, остварени приходи се во износ од
1.213.719,50 денари или 2,42 %.
Ставка 731- Продажба на капитални средства планирана со
20.000.000,00 денари, не е остварен приход во прв квартал.
Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од
планираните 67.422.907,00 денари остварени се 37.771.822,50 денари или
56,02 %.
Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт во прв квартал,
од планираните 76.674.663,00 денари, остварени се приходи во износ од
45.728.352,00 денари или 59,64 %.
Динамика на движење на расходите во прв квартал:
Вкупни тековни оперативни расходи:
Ставка 401-Основни плати реализирани се расходи во прв квартал
во износ од 7.578.754,00 денари, од вкупно планираните во буџетот
38.293.500, 00 денари.
Ставка
402-Придонеси
од
социјално
осигурување
од
работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 2.763.678,00
денари од вкупно планирани во буџетот 14.362.580,00 денари.
Ставка 404- Надоместоци во прв квартал реализирани се трошоци
од 1.341.071,00 денари од планираните 7.500.000,00 денари.
Ставка 413- Тековни резерви реализирани се трошоци од
45.000,00 денари, од планираните 900.000,00 денари.
Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во
износ од 242.200,00 денари од планираните 2.365.000,00 денари.
Ставка 421-Комунални услуги ,греење, комуникација и транспорт
реализирани се расходи во прв квартал во износ од 23.101.539,00 денари,
од планираните 64.460.000,00 денари.
Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се расходи
за прв квартал во износ од 1.074.464,00 денари, од планираните
6.152.000,00 денари.
Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се
трошоци во прв
квартал во износ од 10.704.346,00 денари од
планираните 68.101.047,00 денари.
Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во прв
квартал во износ од 2.799.125,00 денари од планираните 25.535.000,00
денари.
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Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци за прв
квартал во износ од 7.655.006,00 денари, од планираните 20.760.000,00
денари во вкупниот буџет.
Ставка 427- Привремени вработувања, реализирани се трошоци за
прв
квартал во износ од 2.336.722,00 денари, од планираните
7.600.000,00 денари во вкупниот буџет.
Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани
се трошоци за прв квартал во износ од 3.837.688,00 денари, од
планираните 9.350.000,00 денари.
Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во прв
квартал во износ од 10.751.014,00 денари од планираните 41.158.000,00
денари.
Ставка 465- Исплата по извршни исправи бил планиран износ од
700.000,00 денари, реализирани се трошоци од 90.982,00 денари во прв
квартал.
Ставка 471-Социјални надоместоци, реализирани се трошоци во
прв квартал во износ од 2.354.139,00 денари од планираните 3.100.000,00
денари.
Вкупни капитални расходи:
Ставка 480- Купување на опрема и машини, реализирани се
расходи за прв квартал во износ од 238.497,00 денари од планираните
4.950.000,00 денари.
Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи за
прв квартал во износ од 36.609.145,00 денари од планираните
339.868.766,00 денари.
Ставка 483- Купување на мебел
бил планиран износ од
1.000.000,00 денари, реализирани се расходи во износ од 6.018,00
денари.
Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства реализирани се
расходи во прв квартал во износ од 500.000,00 денари од планираните
15.500.000,00 денари.
Извршувањето на расходите на буџетската сметка за сите програми е
16,97 % . Програмата А0 - Совет на општината е извршена со 14,97 %
програмата Д0- Градоначалник е извршена со 36,36%, Д1- Месна
самоуправа 20,48 %, програмата Е0- Општинска администрација е
исполнета со 29,17 %, Ј3- Јавно осветление е извршена со 22,34%,Ј4Јавна чистота со 32,45% Ј6 -Одржување и заштита на локални патишта
улици и регулирање на сообраќајот е исполнета со 5,23 %,Ј7-Одржување
и користење на паркови и зеленило со 8,31%,ЈД- Изградба и
реконструкција на локални улици и патишта со 1,44%, ЊОПротивпожарна заштита со 15,10%,и РА- Заштита на животна средина и
природа со 29,27%.
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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 152.222.601,50 денари, од планираните 602.948.000,00 денари,
или 25,25 %.
Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на
средствата од сметката за наменската и блок дотација за прв квартал се
во износ од 145.105.020,50 денари од планираните 602.948.000,00
денари или 24,07% и тоа:
Ставка 401- Основни плати реализирани се
расходи од
93.926.327,00 денари, од планираните 385.009.442,00 денари.
Ставка
402-Придонеси
за
социјално
осигурување
од
работодавачите е со реализирани расходи во износ од 34.899.482,00
денари, од планираните 142.347.757,00 денари.
Ставка 421-Комунални услуги, комуникација и транспорт,
реализирани се трошоци во износ од 7.697.694,00 денари од планираните
26.578.798,00 денари во вкупниот буџет.
Ставка 423- Материјали и ситен инвентар, реализирани се
трошоци во износ од 514.382,00 денари, од планираните 3.904.657,00
денари.
Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се
трошоци во износ од 129.856,00 денари, од планираните 931.277,00
денари.
Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од
7.632.281,00 денари, од планираните 39.486.719,00 денари.
Ставка 482- Други градежни објекти биле планирани 3.000.000,00
денари, реализирани се 305.000,00 денари.
Извршувањето на расходите од сметката за наменска и блок
дотација за програмата В1 Детски градинки е 21,43 %, В2 Дом за стари
лица 21,98 %, К3 Музејска и кинотечна дејност е 19,04 Н1 Основно
образование со 24,67 %, Н2 Средно образование со 24,19 %, и
програмата Њ0 со 24,04 %.
Во сметката наменски дотации регистриран е и приход од
Агенцијата за државни патишта во износ од 3.642.649,00 денари, кој
потоа во вториот квартал се трансферира во буџетот на Општина Битола.
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Вкупно реализирани приходи за Сметката Самофинансирачки
активности за прв квартал се во износ од 18.875.761,00 денари од
планираните 89.992.130,00 денари, или 20,97 %.
Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за сметката
Самофинансирачки активности во прв квартал се реализирани
10.773.692,00 денари од планираните 89.992.130,00 денари или 11,97% и
тоа:
Ставка 401- Основни плати планирани се трошоци во прв
квартал во износ од 2.864.000,00 денари, реализирани 525.786,00 денари.
Ставка 402 - Придонеси за социјално осигурување од
работодавачите планирани се трошоци во износ од 992.000,00 денари
реализирани 194.565,00 денари.
Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од
1.584.200,00 денари, реализирани се во прв квартал 93.007,00 денари.
Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се
трошоци од 8.561.000,00 денари, реализирани се 1.582.502,00 денари.
Ставка 423 - Материјали и ситен инвентар планирани се трошоци
во износ од 36.013.070,00 денари реализирани се 4.991.882,00 денари.
Ставка 424 - Поправки и тековно одржување планирани се
трошоци во износ од 10.468.500,00 денари, реализирани се 803.903,00
денари.
Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од
16.598.860,00 денари реализирани се во износ од 1.635.422,00 денари.
Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во
износ од 4.952.000,00 денари, реализирани се 527.657,00 денари.
Ставка 480 - Купување на опрема и машини од планираните
3.160.000,00 денари, реализирани се 75.289,00 денари.
Ставка 481 - Градежни објекти, планирани се трошоци во износ од
1.300.000,00 денари, реализирани се 235.348,00 денари.
Ставка 483- Купување на мебел од планираните средства во
износ од 782.000,00 денари, реализирани се 36.500,00 денари.
Ставка 485- Вложувања и нефинасиски средства од планираните
601.500,00 денари, реализирани се 12.332,00 денари.
Ставка 486 - Купување на возила од планираните 1.250.000,00
денари реализирани се 59.500,00 денари.
Извршувањето на расходите од сметката самофинансирачки
активности од В1 Детски градинки со 12,01%, В2 Дом за стари лица со
24,56 %, К3 програмата е со 3,89%, Н1 Основно образование со 4,92%, и
Н2 Средно образование со 9,75 %.
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Вкупните тековно оперативни приходи од Донации од
планираните 14.936.753,00 денари реализирани во прв квартал се
средства од 7.616.753,00 денари или 50,99% , додека за планираните
расходи од 14.936.753,00 денари е реализиран износ од 1.254.920,00
денари или 8,40%.
Б.Т.
Сектор за Финансиски прашања
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