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                         ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
          за извршување на Буџетот на Општина Битола 
                  во првиот квартал од 2022 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 246.823.713,00 денари, од планираните 
1.013.147.288,00 денари од вкупниот Буџет на Општина Битола, или 
24,36% остварени, додека реализираните расходи се во износ од 
246.823.713,00 денари, од планираните 1.013.147.288,00 денари од 
вкупниот Буџет на Општина Битола  или  24,36%. 

 
Динамика на движење на приходите во првиот квартал: 

 
Ставка 711- Данок од доход, од добивка и од капитални добивки, 

за првиот квартал, од планираните 27.625.000,00 денари од вкупниот 
буџет, остварени се приходи во износ од 6.621.482,00 денари или 23,97%. 

Ставка 713- Данок на имот за првиот квартал, од планираните во 
вкупниот буџет 166.400.000,00 денари, остварени се приходи во износ од  
31.513.919,00 денари или 18,94%. 

Ставка 717- Данок на специфични услуги во првиот квартал, од 
планираните 223.329.937,00 денари остварени се приходи во износ од  
33.392.786,00 денари или  14,95%. 

Ставка 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност 
од  планираните 32.832.125,00 денари,  остварени се 1.648.152,00 денари 
или 5,02%. 

Ставка 722- Глоби, судски и административни такси во првиот 
квартал, од планираните 4.002.000,00 денари, остварени се приходи во 
износ од  671.140,00 денари, или  16,77%. 

Ставка 723- Такси и надоместоци во првиот квартал, од 
планираните 14.000.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 
2.856.407,00 денари, или  20,40%. 

 Ставка 725- Други неданочни приходи во првиот квартал, од 
планираните 10.750.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 
1.389.006,00 денари или  12,92%. 

Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од 
планираните 158.550.000,00 денари, остварени се 8.507.112,00 денари 
или 5,37%. 
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 Ставка 741-Трансфери од други нивоа на власт во првиот  квартал, 
од планираните 375.658.226,00 денари, остварени се приходи  во износ 
од  160.223.709,00 денари или 42,65%. 
 

Динамика на движење на расходите во првиот квартал: 
Вкупни тековни оперативни расходи: 
 

Ставка 401- Основни плати реализирани се расходи во првиот 
квартал во износ од 12.415.733,00 денари, од вкупно планираните во 
буџетот 60.888.300,00 денари. 

Ставка 402- Придонеси од социјално осигурување од 
работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 4.748.502,00 
денари  од вкупно планирани во буџетот  22.512.800,00 денари. 

Ставка 404- Надоместоци во првиот квартал реализирани се 
трошоци од  2.001.745,00 денари од планираните  12.630.000,00 денари. 

Ставка 412- Постојана резерва не се реализирани трошоци од 
планираните  1.500.000,00 денари. 

Ставка 413- Тековни резерви не се реализирани трошоци од 
планираните  200.000,00 денари. 

Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во 
износ од  36.007,00 денари, од планираните 1.440.000,00 денари. 

Ставка 421- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 
реализирани се расходи во првиот квартал во износ од 59.292.814,00 
денари, од планираните  110.254.071,00 денари. 

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се расходи 
за првиот квартал во износ од 2.276.461,00 денари, од планираните 
10.181.446,00 денари. 

Ставка 424- Поправка и тековно одржување, реализирани се 
трошоци во првиот квартал во износ од 15.516.574,00 денари, од 
планираните  102.470.751,00 денари.   

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во првиот  
квартал во износ од 3.461.960,00 денари, од планираните 35.695.000,00 
денари. 

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци за  
првиот квартал во износ од 4.119.774,00 денари, од планираните 
23.233.080,00  денари во вкупниот буџет. 

Ставка 427- Привремени вработувања реализирани се трошоци за 
првиот квартал во износ од 992.897,00 денари, од планираните 
7.500.000,00   денари во вкупниот буџет. 

Ставка 452- Каматни плаќања кон домашни кредитори планирани 
се средства во износ од 200.000,00 денари, но во првиот квартал не се 
реализирани трошоци. 

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани      
се трошоци за првиот квартал во износ од 22.567.000,00 денари, од 
планираните  40.280.000,00 денари. 
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Ставка 464- Разни трансфери реализирани се трошоци во првиот 
квартал во износ од 3.275.251,00 денари, од планираните 31.483.587,00   
денари. 

Ставка 465- Исплата по извршни исправи бил планиран износ од 
1.100.000,00 денари, реализирани се трошоци во првиот квартал во износ 
од 19.238,00 денари. 

Ставка 471- Социјални надоместоци реализирани се трошоци во  
првиот квартал во износ од 2.384.481,00 денари, од планираните 
5.000.000,00 денари. 

 
Вкупни капитални расходи: 
          
          Ставка 480- Купување на опрема и машини реализирани се 
расходи за првиот квартал во износ од 70.800,00 денари, од планираните  
41.170.000,00 денари. 
  Ставка 482-Други градежни објекти реализирани се расходи за 
првиот квартал во износ од 106.195.845,00 денари, од планираните 
470.508.253,00 денари. 

Ставка 483- Купување на мебел реализирани се расходи за првиот  
квартал во износ од 99.120,00 денари, од планираните 600.000,00 денари. 
          Ставка 485- Вложувања и  нефинансиски средства реализирани се 
расходи во првиот квартал во износ од 208.655,00 денари,  од 
планираните  16.800.000,00 денари. 
          Ставка 486- Купување на возила не се реализирани  расходи за 
првиот  квартал, од планираните 3.000.000,00 денари. 
         Ставка 491- Отплата на главница реализирани расходи за првиот  
квартал се во износ од 7.140.856,00 денари од планираните 14.500.000,00 
денари. 

Извршувањето на расходите на буџетската сметка за сите 
програми е 24,36%. Програмата А0- Совет на општината е извршен 
24,12%, програмата Г1- Локален економски развој е извршена со 17,74%,  
програмата ГД- Проекти за енергетска ефикасност е извршена со 0,88%,   
програмата Д0- Градоначалник е извршена со 18,45%, Д1- Месна 
самоуправа 35,42%, програмата Е0- Општинска администрација   
исполнета со 26,76%, програмата ЕА- Капитални трошоци на општината 
е реализирана со 0,44%, програмата Ј3- Јавно осветление  е извршена со  
44,20%, Ј4- Јавна чистота со 22,52%, програма  Ј6- Одржување и заштита 
на локални патишта улици и регулирање на сообраќајот е исполнета со 
6,77%,  програма Ј7- Одржување и користење на паркови и зеленило со 
30%,  ЈА- Др. градежни работи реализирана со 13,99%, ЈГ- Изградба на 
системи за водоснабдување реализира е со 80,54%, ЈГА- Реконструкција 
на водоводна мрежа улица 2-ри Август реализирана е со 100%, ЈД0- 
Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици со 13,31%, 
ЈДА- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици-Довлеџик 
реализирана е со 26,58%, ЈДБ- Изградба и реконструкција на локалните 
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патишта и улици со 100%, ЈДИ- Изградба и реконструкција на локалните 
патишта и улици (Илинденска-развојна) со 34,92%, ЈДЛ- Изградба и 
реконструкција на локалните патишта и улици со 46,86%, ЈДМ- 
Реконструкција на локален пат с.Трново-Магарево со 99,96%, ЈДР- 
Реконструкција на улица 2-ри Август со 100%, ЈИ- Изградба на 
атмосферска и фекална канализација  со 26,80%, ЈИМ-Реконструкција на 
атмосферска канализација на улица Довлеџик со 49,81%, ЈЛ-Други 
комунални услуги (капитални расходи) е реализирана со 15,36%, ЈФ- 
Изградба на сообраќајна сигнализација со 0,93%, К3- Музејска и 
кинотечна дејност со 30,37%, К4-Културни манифестации и творештво е 
реализирана со 11,51%, КАМ- Партерно уредување околу Офицерски 
дом со 37,25%, ЛО-Спорт и рекреација со 64,30%, ЛА-Спорт и 
рекреација (капитални расходи) со 35,02%, Н1- Основно образование со 
24,39%, Њ0- Противпожарна заштита со 14,43%, Р1-Заштита на животна 
средина и природа со 2,20%, РА- Заштита на животната средина и 
природа (капитални расходи) со 23,55%. 
 
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  212.000.619,00 денари, од планираните  963.509.316,00 денари, 
или 22%.  

Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на 
средствата од сметката за  наменската и блок дотација за првиот  квартал 
се во износ од 212.000.619,00 денари од планираните 963.509.316,00 
денари  или 22% и тоа: 

Ставка 401- Основни плати реализирани се расходи од 
130.466.343,00 денари, од планираните  550.728.683,00 денари. 

Ставка 402- Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите е со реализирани расходи во износ од 50.950.306,00 
денари, од планираните  214.661.018,00 денари. 

Ставка 421- Комунални услуги, комуникација и транспорт, 
реализирани се трошоци во износ од 18.671.712,00 денари, од 
планираните  58.832.749,00 денари во вкупниот буџет. 

Ставка 423- Материјали  и ситен инвентар реализирани се трошоци 
во износ од  481.839,00 денари, од планираните 3.473.562,00 денари. 

Ставка 424- Поправка и тековно одржување реализирани се 
трошоци  во износ од  396.271,00 денари, од планираните 22.787.360,00 
денари. 

Ставка 425- Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 
7.870.717,00 денари, од планираните  47.338.546,00 денари. 

Ставка 426- Други оперативни расходи од планираните 
1.780.608,00 денари,  реализирани се трошоци во првиот квартал во 
износ од 306.634,00 денари. 
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Ставка 464- Разни трансфери е планирана со износ од 4.040.000,00 
денари, реализирана е со износ од 364.210,00 денари. 

Ставка 480- Купување на опрема и машини е планирана со износ 
од 14.171.411,00 денари, реализирана во првиот квартал со 2.025.490,00 
денари. 

Ставка 482- Други градежни објекти бил планиран износ од 
42.670.316,00 денари,  реализирани се средства во првиот квартал во 
износ од 438.069,00 денари. 

Ставка 483- Купување на мебел бил планиран износ од 
2.965.063,00 денари, реализирани се средства во износ од 29.028,00 
денари. 

Ставка 485- Вложување и нефинансиски средства бил планиран 
износ од 60.000,00 денари, но не се реализирани средства. 

 
Извршувањето на расходите од сметката за наменска и блок  

дотација за програмата  В1- Детски градинки е  16,81%, В2- Дом за стари  
лица 12,77%, К3- Музејска и кинотечна дејност е 22,50%, Н1- Основно 
образование со 25,17%, Н2-Средно образование со 20,49%  и програмата 
Њ0- Противпожарна заштита со 24,25%. 

 
Вкупно реализирани приходи за Сметката Самофинансирачки 

активности за првиот квартал се во износ од 12.969.743,00 денари од 
планираните  127.707.700,00 денари, или 10,16%. 

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за сметката 
Самофинансирачки активности во првиот квартал се реализирани 
12.969.743,00 денари од планираните  127.707.700,00 денари или 10,16% 
и тоа: 

Ставка 401- Основни плати планирани се трошоци во износ од 
750.000,00 денари, но не се реализирани средства во првиот квартал. 

Ставка 402- Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите планирани се трошоци во износ од 298.000,00 денари, но 
не се реализирани средства во првиот квартал. 

Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 
1.457.000,00 денари, реализирани се во првиот квартал  13.000,00 денари. 

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се 
трошоци од  15.903.600,00 денари, реализирани се 3.428.295,00 денари. 

Ставка 423 - Материјали и ситен инвентар планирани се трошоци 
во износ од  40.206.400,00 денари, реализирани се 4.796.838,00 денари. 

Ставка 424- Поправки и тековно одржување планирани се трошоци 
во износ од 19.639.600,00 денари, реализирани се 826.595,00 денари. 

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од  
13.779.100,00 денари, реализирани се во износ од 1.739.050,00 денари. 

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во 
износ од  7.837.000,00 денари, реализирани се 492.778,00 денари. 
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Ставка 427-Привремени вработувања планирана е со износ од 
200.000,00 денари, но нема реализација за првиот квартал. 

Ставка 464-Разни трансфери планирани се средства во износ од 
4.875.000,00 денари, реализирани се средства во износ од 1.474.451,00 
денари. 

Ставка 480 - Купување на опрема и машини од планираните 
10.543.000,00 денари, реализирани се 147.648,00 денари. 

Ставка 482 -  Др.градежни објекти, планирани се трошоци во износ 
од  4.072.000,00 денари, но не се реализирани трошоци.  

Ставка 483- Купување на мебел  од  планираните  средства во  
износ од  4.895.000,00 денари,  реализирани  средства во износ од 
49.308,00 денари во првиот  квартал. 

Ставка 485- Вложувања и нефинасиски средства  од планираните 
1.012.000,00 денари,  реализирани се  средства во висина од 1.780,00 
денари во првиот квартал. 

Ставка 486 -  Купување на возила, планирани се трошоци во износ 
од  2.240.000,00 денари, но не се реализирани трошоци.  

 
Извршувањето на расходите од сметката Самофинансирачки  

активности од  В1- Детски градинки со 8,59%, В2- Дом за стари лица со 
26,36%, ВА- Капитални расходи за детските градинки со 0,79%, К3-
Музејска и кинотечна дејност програмата е со 1,78%, Н1- Основно 
образование со 3,63%, Н2- Средно образование со 7,41%, НА- Капитални 
расходи за основно образование со 6,85% и НБ-Капитални расходи за 
средно образование со 0,05%. 

 
Вкупните тековно оперативни приходи од Донации од 

планираните 90.383.670,00 денари, приходовани во првиот квартал се 
средства од 9.181.410,00 денари или 10,16%, додека за планираните 
расходи од 90.383.670,00 денари е реализиран износ од 9.181.410,00 
денари или 10,16%. Со средства од Донации се реализираат следните 
проекти: донации од локалните јавни установи ЈОУДГ Естреја О. Мара,   
ОУ Ѓорѓи Сугарев, СОУ Јане Сандански, ОУ Елпида Караманди и други 
локални јавни установи и проектите на Општина Битола како Бенефит, 
Креирање на можности за работа за сите, ОКР–СДЦ, Смарт кул-тур и др. 
 
Изработил 
K.Ѓ                                                 Сектор за Финансиски прашања     
 
                                                       ___________________________                                        

         


