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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 
за извршување на Буџетот на Општина Битола 

во  втор  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  втор квартал биле реализирани 
приходи во износ од 340.876.252,00 денари,од планираните 
671.855.893,00 денари од вкупниот буџет на општина Битола, или  
50,74 % оствареност,   додека реализираните расходи се во износ од 
259.894.220,00 денари од планираните 671.855.893,00 денари од 
вкупниот буџет на Општина Битола  или 38,68 %. 

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

за вториот квартал, од планираните 15.512.000,00 денари од вкупниот 
буџет, остварени приходи се во износ од 6.994.939,00денари, 
или 45,09 %. 

Ставка 713- Данок на имот за втор  квартал, од планираните во 
вкупниот буџет 153.700.000,00 денари, остварени приходи се во износ од  
59.197.921,00 денари или  38,52 %. 

Ставка 717- Данок на специфични услуги во втор квартал, од 
планираните 241.775.059,00 денари остварени приходи  се во износ од  
111.231.996,00 денари или  46,01 %. 

Ставка 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност 
од  планираните 33.211.264,00 денари  остварени се 7.740.053,00 денари 
или  23,31 %. 

Ставка 722- Глоби,судски и административни такси во втор 
квартал, од планираните 4.010.000,00 денари, остварени приходи се во 
износ од  1.841.274,00 денари, или  45,92%. 

Ставка 723-Такси и надоместоци во втор  квартал ,од планираните 
9.000.000,00 денари остварени приходи се во износ од 2.968.734,00 
денари, или 32,99 %. 

 Ставка 724-Други владини услуги во втор квартал, од 
планираните 350.000,00 денари,   остварени се  приходи  од 90.994,00 
денари или 26%. 
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 Ставка 725-Други неданочни приходи во втор квартал, од 

планираните 50.200.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 
7.748.391,00 денари или 15,44 %. 

Ставка 731- Продажба на капитални средства планирана со 
20.000.000,00 денари,  остварен е  приход во втор квартал  од 
18.094.115,00 денари или 90,47%.  

Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од 
планираните 67.422.907,00 денари остварени се 62.173.907,00 денари или  
92,21 %. 

 Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт во втор  квартал, 
од планираните 76.674.663,00 денари, остварени  се приходи  во износ од  
62.793.928,00 денари или  81,90 %. 
 

Динамика на движење на расходите во  втор   квартал: 
 

Вкупни тековни оперативни расходи: 
 

Ставка 401-Основни плати  реализирани се расходи во втор 
квартал во износ од 15.677.778,00 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 5.720.364,00 
денари  од вкупно планирани во буџетот  14.362.580,00 денари. 

Ставка 404-  Надоместоци во втор квартал реализирани се 
трошоци од  2.701.889,00 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  727.330,00 денари од планираните  2.365.000,00 денари. 

Ставка 421-Комунални услуги ,греење, комуникација и транспорт 
реализирани се расходи во втор квартал во износ од 37.275.396,00 
денари, од планираните  64.460.000,00 денари. 

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се расходи 
за втор квартал во износ од 3.411.926,00 денари, од планираните  
6.152.000,00 денари. 

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се 
трошоци во втор  квартал во износ од 32.211.166,00 денари од 
планираните  68.101.047,00 денари.   

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во втор  
квартал во износ од 5.214.473,00 денари од планираните 25.535.000,00 
денари. 
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Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци за  

втор  квартал во износ од 11.031.557,00 денари, од планираните 
20.760.000,00   денари во вкупниот буџет. 

Ставка 427- Привремени вработувања, реализирани се трошоци за 
втор  квартал во износ од 3.716.796,00 денари, од планираните 
7.600.000,00   денари во вкупниот буџет. 

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани      
се трошоци за втор  квартал во износ од 6.302.688,00 денари, од 
планираните  9.350.000,00 денари. 

Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во втор 
квартал во износ од 20.967.113,00 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 304.210,00 денари во втор 
квартал. 

Ставка 471-Социјални надоместоци, реализирани се трошоци во 
втор квартал во износ од 3.006.062,00 денари од планираните 
3.100.000,00 денари. 

 
Вкупни капитални расходи: 
 
          Ставка 480- Купување на опрема и машини, реализирани се 
расходи за втор квартал во износ од 1.057.929,00 денари од планираните 
4.950.000,00 денари. 
  Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи за 
втор квартал во износ од 105.884.654,00 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  94.218,00 
денари. 
          Ставка 485- Вложувања и  нефинансиски средства   реализирани се 
расходи во втор квартал во износ од 4.543.673,00 денари  од планираните  
15.500.000,00 денари. 
Извршувањето на расходите  на буџетската сметка за сите програми  е 
38,68 % . Програмата  А0 - Совет на општината е извршена  со 40,70 % 
програмата Г1- Локален економски развој е извршена со 1,30%    
програмата Д0- Градоначалник е извршена со 55,12%, Д1-  Месна 
самоуправа 60,11 %,     програмата Е0- Општинска администрација е  
исполнета со 54,21 %, Ј3- Јавно осветление  е извршена со 45,39%,Ј4- 
Јавна чистота со 56,37% Ј6 -Одржување и заштита на локални патишта 
улици и регулирање на сообраќајот  е исполнета со 11,89 %,Ј7-
Одржување и користење на паркови и зеленило со 32,88%, 
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ЈД- Изградба и реконструкција на локални улици и патишта со 24,82%, 
Н1- Основно образование со 2,20%,Н2- Средно образование со 7,38%, 
ЊО- Противпожарна заштита со 28,96%,и РА- Заштита на животна 
средина и природа  со 29,27% и Ф1- Просторно и урбанистичко 
планирање  со 5,77%. 
 
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 304.555.843,50 денари, од планираните  602.948.000,00 денари, 
или 50,51  %.  

Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на 
средствата од сметката за  наменската и блок  дотација за втор квартал се 
во износ од 300.628.771,50 денари од планираните  602.948.000,00 
денари  или 49,86 % и тоа: 

Ставка 401- Основни плати реализирани се  расходи од 
188.481.740,00 денари, од планираните   385.009.442,00 денари. 

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите е со реализирани расходи во износ од 70.022.360,00 
денари, од планираните  142.347.757,00 денари. 

Ставка 421-Комунални услуги, комуникација и транспорт, 
реализирани се трошоци во износ од 22.100.889,00 денари од 
планираните  26.578.798,00 денари во вкупниот буџет. 

Ставка 423-  Материјали  и ситен инвентар, реализирани се 
трошоци во износ од  1.087.790,00 денари, од планираните  3.904.657,00 
денари. 

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се 
трошоци  во износ од 546.568,00 денари, од планираните 931.277,00 
денари. 

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги  во износ од 
18.084.426,00 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 43,85 %, В2 Дом за стари  
лица 46,91  %, К3 Музејска и кинотечна дејност е 43,95% Н1 Основно 
образование  со 50,55 %, Н2  Средно образование со 51,06 %, и 
програмата Њ0 со 47,33 %. 
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Вкупно реализирани    приходи за Сметката Самофинансирачки 
активности  за  втор квартал се во износ од  31.454.592,00 денари од 
планираните  89.992.130,00 денари, или 34,95 %. 

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за сметката 
Самофинансирачки активности  во втор  квартал се реализирани 
24.523.219,00 денари од планираните 89.992.130,00 денари или 27,25% и 
тоа: 

Ставка 401- Основни плати  планирани се трошоци во втор   
квартал во износ од  2.864.000,00 денари, реализирани 994.119,00 денари. 

Ставка 402  - Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите планирани се трошоци во износ од  992.000,00 денари 
реализирани  368.086,00 денари. 

Ставка 420- Патни и дневни расходи  планирани се трошоци од 
1.584.200,00 денари, реализирани се во втор  квартал  174.599,00 денари. 

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се 
трошоци од 8.561.000,00 денари, реализирани се 3.069.742,00 денари. 

Ставка 423 - Материјали и ситен инвентар планирани се трошоци 
во износ од  36.013.070,00 денари реализирани се 10.824.809,00 денари. 

Ставка 424 - Поправки и тековно одржување планирани се 
трошоци во износ од 10.468.500,00 денари, реализирани се 2.178.940,00 
денари. 

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од  
16.598.860,00 денари реализирани се  во износ од 4.856.923,00 денари. 

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во 
износ од  4.952.000,00 денари, реализирани се  1.283.144,00 денари. 

Ставка 463- Трансфери до невладини организации од планираните 
15.000,00 денари реализирани се 2.000,00 денари. 

Ставка 480 - Купување на опрема и машини од планираните 
3.160.000,00 денари, реализирани се  350.512,00 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  30.998,00 денари.  
       Ставка 486 - Купување на  возила од планираните 1.250.000,00 
денари реализирани се  117.500,00 денари. 

Извршувањето на расходите  од сметката  самофинансирачки  
активности од  В1 Детски градинки со 25,40%, В2 Дом за стари лица со 
52,40 %, К3 програмата е со 11,19 %,  Н1 Основно образование со 
11,79%, и Н2 Средно образование со 26,39 %. 
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Вкупните тековно оперативни приходи од Донации  од 

планираните 14.936.753,00 денари реализирани во втор  квартал се 
средства од 5.683.014,00 денари или 38,05% , додека за  планираните 
расходи од 14.936.753,00 денари е реализиран износ од  1.395.470,00 
денари или 9,34%. 
 
Б.Т. 
   
 
 
                            Сектор  за Финансиски прашања 

                                                                
                                                                          


