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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 
за извршување на Буџетот на Општина Битола 

во  прв  квартал од 2011 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  прв квартал биле реализирани 
приходи во износ од 166.946.746,50 денари,од планираните 
513.694.860,00 денари од вкупниот буџет на општина Битола, или  
32,50 % оствареност,   додека реализираните расходи се во износ од 
79.748.492,50 денари од планираните 513.694.860,00 денари од вкупниот 
буџет на Општина Битола  или  15,52 %. 

 
Динамика на движење на приходите во првиот  квартал: 
 
Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки, 

за првиот квартал, од планираните 14.660.000,00 денари од вкупниот 
буџет, остварени приходи се во износ од 3.302.927,00денари,или 22,53 %. 

Ставка 713- Данок на имот за  прв  квартал, од планираните во 
вкупниот буџет 143.200.000,00 денари, остварени приходи се во износ од  
26.433.614,50 денари или  18,46 %. 

Ставка 717- Данок на специфични услуги во прв квартал, од 
планираните 163.100.000,00 денари остварени приходи  се во износ од  
34.955.926,50 денари или  21,43 %. 

Ставка 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност 
од  планираните 33.700.000,00 денари  остварени се 3.154.591,50 денари 
или  9,36 %. 

Ставка 722- Глоби,судски и административни такси во прв 
квартал, од планираните 2.500.000,00 денари, остварени приходи се во 
износ од  796.747,00 денари, или  31,87%. 

Ставка 723-Такси и надоместоци во прв  квартал ,од планираните 
9.000.000,00 денари остварени приходи се во износ од  1.343.340,50 
денари, или 14,93 %. 

 Ставка 724-Други владини услуги во прв квартал, од планираните 
1.420.000,00 денари, остварени се приходи во износ од    52.680,50 
денари  или  3,71 %. 
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 Ставка 725-Други неданочни приходи во прв квартал, од 

планираните 51.199.413,00 денари, остварени приходи се во износ од 
856.519,00 денари или 1,67 %. 

Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од 
планираните 32.530.000,00 денари остварени се 23.759.440,00 денари или  
73,04 %. 

 Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт во прв  квартал, 
од планираните 62.385.447,00 денари, остварени  се приходи  во износ од  
72.290.960,00 денари или  115,88 %. 
 

 
Динамика на движење на расходите во првиот   квартал: 
 

Вкупни тековни оперативни расходи: 
 

Ставка 401-Основни плати  реализирани се расходи во прв квартал 
во износ од 7.243.676,00 денари, од вкупно планираните во буџетот  
31.210.105, 00  денари. 

Ставка 402-Придонеси од социјално осигурување од 
работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 2.635.502,00 
денари  од вкупно планирани во буџетот  11.399.000,00 денари. 

Ставка 404-  Надоместоци во прв квартал реализирани се трошоци 
од  1.355.526,00 денари од планираните  7.303.332,00 денари. 

Ставка 413- Тековни резерви  реализирани се трошоци  од 
120.112,00 денари, од планираните  800.000,00 денари. 

Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во 
износ од  148.277,00 денари од планираните  3.235.000,00 денари. 

Ставка 421-Комунални услуги ,греење, комуникација и транспорт 
реализирани се расходи во прв квартал во износ од 11.515.452,00 денари, 
од планираните  45.454.000,00 денари. 

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се расходи 
за прв квартал во износ од 429.255,00 денари, од планираните  
3.550.000,00 денари. 

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се 
трошоци во прв  квартал во износ од 11.269.827,00 денари од 
планираните  55.830.000,00 денари.   

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во  прв 
квартал во износ од 4.311.170,00 денари од планираните 21.701.236,00 
денари. 
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Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци за  прв 

квартал во износ од 5.844.803,00 денари, од планираните 19.800.000,00   
денари во вкупниот буџет. 

Ставка 427- Привремени вработувања, реализирани се трошоци за 
прв квартал во износ од 2.519.068,00 денари, од планираните 
10.500.000,00   денари во вкупниот буџет. 

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани      
се трошоци за прв  квартал во износ од 1.161.022,00 денари, од 
планираните  10.834.000,00 денари. 

Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во   прв 
квартал во износ од 8.380.209,00 денари  од планираните  23.950.000,00   
денари. 

Ставка 465- Исплата по извршни исправи бил планиран износ од 
350.000,00 денари, реализирани се трошоци од 88.274,00 денари во прв 
квартал. 

Ставка 471-Социјални надоместоци, реализирани се трошоци во 
прв квартал во износ од 168.713,00 денари од планираните 3.000.000,00 
денари. 
 
Вкупни капитални расходи: 
 
          Ставка 480- Купување на опрема и машини, реализирани се 
расходи за прв квартал во износ од 968.075,00 денари од планираните 
9.415.199,00 денари. 
  Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи за 
прв квартал во износ од 20.180.181,00 денари од планираните 
240.662.988,00 денари. 
          Ставка 485- Вложувања и  нефинансиски средства   реализирани се 
расходи во прв квартал во износ од 1.409.352,00 денари  од планираните  
12.000.000,00 денари. 
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Извршувањето на расходите  на буџетската сметка за сите програми  е  
15,52 % . Програмата  А0 - Совет на општината е извршена  со 14,67 %  
програмата Д0- Градоначалник е извршена со 16,37%, програмата Е0- 
Општинска администрација е  исполнета со 26,01 %, програмата Ф1- 
Урбанистичко планирање  е извршена со 1,53 % ,  
Ј3- Јавно осветление  е извршена со 30,02%,Ј4- Јавна чистота со 25,05%  
Ј6 -Одржување и заштита на локални патишта улици и регулирање на 
сообраќајот  е исполнета со 6,91 %,програмата  Д1-  Месна самоуправа 
4,98 %,   Г1 -Подршка на локален економски развој  2,24 %,    и  
 ЊО- Противпожарна заштита со 27,20%,   и Н1- Основно образование 
со 24,02%. 
  
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 163.596.173,50 денари, од планираните  594.556.092,00 денари, 
или 27,52  %.  

Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на 
средствата од сметката за  наменската и блок  дотација за прв  квартал се 
во износ од 147.224.132,50 денари од планираните  594.556.092,00 
денари  или 24,76% и тоа: 

Ставка 401- Основни плати реализирани се  расходи од  
92.142.609,00 денари, од планираните   374.231.966,00 денари. 

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите е со реализирани расходи во износ од 34.244.853,00 
денари, од планираните  139.447.218,00 денари. 

Ставка 421-Комунални услуги, комуникација и транспорт, 
реализирани се трошоци во износ од 9.717.554,00 денари од планираните  
34.943.717,00 денари во вкупниот буџет. 

Ставка 423-  Материјали  и ситен инвентар, реализирани се 
трошоци во износ од 1.486.773,00 денари, од планираните  9.349.414,00 
денари. 

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се 
трошоци  во износ од 578.984,00 денари, од планираните 1.482.824,00 
денари. 
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Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги  во износ од 

9.053.361,00 денари, од планираните  31.687.442,00 денари. 
Извршувањето на расходите  од  сметката за наменска и блок  

дотација за програмата К3 Музејска и кинотечна дејност е 17,12 %, В1 
Детски градинки е 21,72 %, В2 Дом за стари  лица 20,87  %, Н1 Основно 
образование  со 25,51 %, Н2  Средно образование со 25,09 %, и 
програмата Њ0 со 24,17 %. 

 
Вкупно реализирани    приходи за сметката Самофинансирачките 
активности  за  прв  квартал се во износ од 17.136.436,00 денари од 
планираните  79.818.740,00 денари, или  21,47 %. 

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за сметката 
Самофинансирачките активности  во  прв  квартал се реализирани  
8.342.811,50 денари од планираните 79.818.740,00 денари или 10,45 % и 
тоа: 

Ставка 401- Основни плати  планирани се трошоци во прв   
квартал во износ од  3.498.000,00 денари, реализирани  583.448,00 
денари. 

Ставка 402  - Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите планирани се трошоци во износ од  1.216.840,00 денари 
реализирани  216.126,00 денари. 

Ставка 420- Патни и дневни расходи  планирани се трошоци од 
1.846.100,00 денари, реализирани се во прв  квартал  88.387,00 денари. 

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се 
трошоци од 7.974.000,00 денари, реализирани се  983.539,00 денари. 

Ставка 423 - Материјали и ситен инвентар планирани се трошоци 
во износ од  28.520.500,00 денари реализирани се 3.487.230 ,00 денари. 

Ставка 424 - Поправки и тековно одржување планирани се 
трошоци во износ од 9.446.500,00 денари, реализирани се 816.765,00 
денари. 

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од  
14.826.820,00 денари реализирани се  во износ од 1.094.307,00 денари. 

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во 
износ од  4.953.980,00 денари, реализирани се  826.980 ,00 денари. 

Ставка 480 - Купување на опрема и машини од планираните 
2.710.000,00 денари, реализирани се 146.633,00 денари. 

Ставка 483- Купување на мебел  од  планираните  средства во  
износ од 900.000,00 денари, реализирани се 32.950,00 денари.  
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Ставка 485- Вложувања и нефинасиски средства  од планираните 

686.000,00 денари, реализирани се  22.947,00 денари.  
       Ставка 486 - Купување на  возила од планираните 2.220.000,00 
денари реализирани се 43.500,00 денари. 

Извршувањето на расходите  од сметката  самофинансирачките  
активности е К3 програмата со 8,62%, В1 Детски градинки со 12,58%, В2 
Дом за стари лица со 18,45 %, Н1 Основно образование со 5,33%, и Н2 
Средно образование со 8,61 %. 

Вкупните тековно оперативни приходи од Донации  од 
планираните 25.040.246,00 денари реализирани во прв  квартал се 
средства од 3.179.122,50 денари или 12,70% , додека за  планираните 
расходи од 25.040.246,00 денари се реализирани со износ од 519.250,050 
денари или 2,07%. 
 
 
 
 
 
 
Б.Т. 
         Сектор  за Финансиски прашања 

                                                                
                                                                          


