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                         ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
          за извршување на Буџетот на Општина Битола 
                  во вториот 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 вториот квартал биле реализирани 
приходи во износ од 469.383.125,00 денари, од планираните 
1.016.999.608,00 денари од вкупниот Буџет на Општина Битола, или 
46,15% остварени, додека реализираните расходи се во износ од 
469.383.125,00 денари, од планираните 1.016.999.608,00 денари од 
вкупниот Буџет на Општина Битола  или  46,15%. 

 
Динамика на движење на приходите во вториот квартал: 

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

за вториот квартал, од планираните 27.625.000,00 денари од вкупниот 
буџет, остварени се приходи во износ од 14.236.183,00 денари или 
51,53%. 

Ставка 713- Данок на имот за вториот квартал, од планираните во 
вкупниот буџет 166.400.000,00 денари, остварени се приходи во износ од  
95.342.993,00 денари или 57,30%. 

Ставка 717- Данок на специфични услуги во вториот квартал, од 
планираните 223.329.937,00 денари остварени се приходи во износ од  
116.547.672,00 денари или  52,19%. 

Ставка 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност 
од  планираните 36.684.445,00 денари,  остварени се 2.299.783,00 денари 
или 6,27%. 

Ставка 722- Глоби, судски и административни такси во вториот 
квартал, од планираните 4.002.000,00 денари, остварени се приходи во 
износ од  1.438.965,00 денари, или  35,96%. 

Ставка 723- Такси и надоместоци во вториот квартал, од 
планираните 14.000.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 
5.945.930,00 денари, или  42,47%. 

 Ставка 725- Други неданочни приходи во вториот квартал, од 
планираните 10.750.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 
5.232.480,00 денари или  48,67%. 
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Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од 
планираните 158.550.000,00 денари, остварени се 29.116.058,00 денари 
или 18,36%. 

 Ставка 741-Трансфери од други нивоа на власт во вториот 
квартал, од планираните 375.658.226,00 денари, остварени се приходи  во 
износ од  199.223.061,00 денари или 53,03%. 
 

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

Ставка 401- Основни плати реализирани се расходи во вториот 
квартал во износ од 25.422.753,00 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 9.700.797,00 
денари,  од вкупно планирани во буџетот  22.512.800,00 денари. 

Ставка 404- Надоместоци во вториот квартал реализирани се 
трошоци од  7.606.898,00 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  227.446,00 денари, од планираните 1.440.000,00 денари. 

Ставка 421- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 
реализирани се расходи во вториот квартал во износ од 87.331.679,00 
денари, од планираните  127.800.171,00 денари. 

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се расходи 
за вториот квартал во износ од 4.808.542,00 денари, од планираните 
10.331.446,00 денари. 

Ставка 424- Поправка и тековно одржување, реализирани се 
трошоци во вториот квартал во износ од 50.002.660,00 денари, од 
планираните  86.070.751,00 денари.   

Ставка 425- Договорни услуги реализирани се услуги во вториот  
квартал во износ од 8.915.535,00 денари, од планираните 38.181.135,00 
денари. 

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци за  
вториот квартал во износ од 8.384.802,00 денари, од планираните 
23.098.880,00  денари во вкупниот буџет. 

Ставка 427- Привремени вработувања реализирани се трошоци за 
вториот квартал во износ од 2.783.257,00 денари, од планираните 
7.500.000,00   денари во вкупниот буџет. 
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Ставка 452- Каматни плаќања кон домашни кредитори планирани 
се средства во износ од 200.000,00 денари, но во вториот квартал не се 
реализирани трошоци. 

Ставка 461- Субвенции за јавни претпријатија, реализирани се 
трошоци во износ од 1.000.000,00 денари, од планираните 1.000.000,00 
денари. 

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани      
се трошоци за вториот квартал во износ од 45.042.000,00 денари, од 
планираните  60.280.000,00 денари. 

Ставка 464- Разни трансфери реализирани се трошоци во вториот 
квартал во износ од 12.835.963,00 денари, од планираните 33.192.331,00   
денари. 

Ставка 465- Исплата по извршни исправи бил планиран износ од 
1.100.000,00 денари, реализирани се трошоци во вториот квартал во 
износ од 101.121,00 денари. 

Ставка 471- Социјални надоместоци реализирани се трошоци во  
вториот квартал во износ од 3.802.284,00 денари, од планираните 
5.000.000,00 денари. 

 
Вкупни капитални расходи: 
          
          Ставка 480- Купување на опрема и машини реализирани се 
расходи за вториот квартал во износ од 4.392.408,00 денари, од 
планираните  43.553.865,00 денари. 
  Ставка 482-Други градежни објекти реализирани се расходи за 
вториот квартал во износ од 184.010.583,00 денари, од планираните 
448.619.929,00 денари. 

Ставка 483- Купување на мебел реализирани се расходи за вториот  
квартал во износ од 99.120,00 денари, од планираните 600.000,00 денари. 
          Ставка 485- Вложувања и  нефинансиски средства реализирани се 
расходи во вториот квартал во износ од 5.774.421,00 денари,  од 
планираните  16.800.000,00 денари. 
          Ставка 491- Отплата на главница реализирани расходи за вториот  
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 46,15%. Програмата А0- Совет на општината е извршен 
48,30%, програмата Г1- Локален економски развој е извршена со 42,64%,  
програмата ГД- Проекти за енергетска ефикасност е извршена со 1,88%,   
програмата Д0- Градоначалник е извршена со 36,81%, Д1- Месна 
самоуправа со 54,27%, програмата Е0- Општинска администрација   
исполнета со 46,25%, програмата ЕА- Капитални трошоци на општината 
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е реализирана со 10,96%, програмата Ј2- Субвенции за јавни 
претпријатија со 100%, програмата Ј3- Јавно осветление  е извршена со  
72,23%, Ј4- Јавна чистота со 48,47%, програма  Ј6- Одржување и заштита 
на локални патишта улици и регулирање на сообраќајот е исполнета со 
72,72%,  програма Ј7- Одржување и користење на паркови и зеленило со 
65%, Ј8-Други комунални услуги со 50%, ЈА- Др. градежни работи 
реализирана со 16,79%, ЈГ- Изградба на системи за водоснабдување 
реализира е со 73,02%, ЈГА- Реконструкција на водоводна мрежа улица 
2-ри Август реализирана е со 96,49%, ЈД0- Изградба и реконструкција на 
локалните патишта и улици со 39,04%, ЈДА- Изградба и реконструкција 
на локални патишта и улици-Довлеџик реализирана е со 26,58%, ЈДБ- 
Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици со 91,90%, 
ЈДИ- Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици 
(Илинденска-развојна) со 53,15%, ЈДЛ- Изградба и реконструкција на 
локалните патишта и улици со 86,59%, ЈДМ- Реконструкција на локален 
пат с.Трново-Магарево со 92,68%, ЈДР- Реконструкција на улица 2-ри 
Август со 43,68%, ЈИ- Изградба на атмосферска и фекална канализација  
со 39,40%, ЈИА- Реконструкција на фекална канализација на улица 
Довлеџик со 88,17%, ЈИМ-Реконструкција на атмосферска канализација 
на улица Довлеџик со 100%, ЈЛ-Други комунални услуги (капитални 
расходи) е реализирана со 24,62%, ЈФ- Изградба на сообраќајна 
сигнализација со 0,73%, К3- Музејска и кинотечна дејност со 34,09%, 
К4-Културни манифестации и творештво е реализирана со 32,98%, 
КАМ- Партерно уредување околу Офицерски дом со 37,25%, ЛО-Спорт 
и рекреација со 79,95%, ЛАА-Спорт и рекреација (капитални расходи) со 
73,30%, Н1- Основно образование со 47,87%, Њ0- Противпожарна 
заштита со 40,42%, Р1-Заштита на животна средина и природа со 
18,95%, РА- Заштита на животната средина и природа (капитални 
расходи) со 4,39%, Х1-Родова еднаквост со 16,10%. 
 
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  417.489.872,00 денари, од планираните  963.509.316,00 денари, 
или 43,33%.  

Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на 
средствата од сметката за наменската и блок дотација за вториот  квартал 
се во износ од 416.117.073,00 денари, од планираните 963.509.316,00 
денари  или 43,19% и тоа: 

Ставка 401- Основни плати реализирани се расходи од 
264.541.840,00 денари, од планираните  550.728.683,00 денари. 



 5

Ставка 402- Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите е со реализирани расходи во износ од 103.369.631,00 
денари, од планираните  214.661.018,00 денари. 

Ставка 421- Комунални услуги, комуникација и транспорт, 
реализирани се трошоци во износ од 29.452.669,00 денари, од 
планираните  58.832.749,00 денари во вкупниот буџет. 

Ставка 423- Материјали  и ситен инвентар реализирани се трошоци 
во износ од  841.841,00 денари, од планираните 3.473.562,00 денари. 

Ставка 424- Поправка и тековно одржување реализирани се 
трошоци  во износ од  1.967.575,00 денари, од планираните 22.787.360,00 
денари. 

Ставка 425- Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 
11.977.699,00 денари, од планираните  47.338.546,00 денари. 

Ставка 426- Други оперативни расходи од планираните 
1.780.608,00 денари,  реализирани се трошоци во вториот квартал во 
износ од 480.756,00 денари. 

Ставка 464- Разни трансфери е планирана со износ од 4.040.000,00 
денари, реализирана е со износ од 705.748,00 денари. 

Ставка 480- Купување на опрема и машини е планирана со износ 
од 14.171.411,00 денари, реализирана во вториот квартал со 2.240.746,00 
денари. 

Ставка 482- Други градежни објекти бил планиран износ од 
42.670.316,00 денари,  реализирани се средства во вториот 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 100.499,00 
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  33,50%, В2- Дом за стари  
лица 29,62%, К3- Музејска и кинотечна дејност е 49,07%, Н1- Основно 
образование со 49,89%, Н2-Средно образование со 38,65%  и програмата 
Њ0- Противпожарна заштита со 49,86%. 

 
Вкупно реализирани приходи за Сметката Самофинансирачки 

активности за вториот квартал се во износ од 22.964.472,00 денари од 
планираните  127.707.700,00 денари, или 17,98%. 

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за сметката 
Самофинансирачки активности во вториот квартал се реализирани 
22.785.262,00 денари од планираните  127.707.700,00 денари или 17,84% 
и тоа: 
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Ставка 401- Основни плати планирани се трошоци во износ од 
750.000,00 денари, но не се реализирани средства во вториот 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 вториот квартал. 

Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 
1.457.000,00 денари, реализирани се во вториот квартал  85.838,00 
денари. 

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се 
трошоци од  15.903.600,00 денари, реализирани се 5.906.405,00 денари. 

Ставка 423 - Материјали и ситен инвентар планирани се трошоци 
во износ од  40.206.400,00 денари, реализирани се 9.439.916,00 денари. 

Ставка 424- Поправки и тековно одржување планирани се трошоци 
во износ од 19.639.600,00 денари, реализирани се 1.531.800,00 денари. 

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од  
13.779.100,00 денари, реализирани се во износ од 2.964.876,00 денари. 

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во 
износ од  7.837.000,00 денари, реализирани се 941.206,00 денари. 

Ставка 427-Привремени вработувања планирана е со износ од 
200.000,00 денари, но нема реализација за вториот квартал. 

Ставка 464-Разни трансфери планирани се средства во износ од 
4.875.000,00 денари, реализирани се средства во износ од 1.632.099,00 
денари. 

Ставка 480 - Купување на опрема и машини од планираните 
10.543.000,00 денари, реализирани се 162.934,00 денари. 

Ставка 482 -  Др.градежни објекти, планирани се трошоци во износ 
од  4.072.000,00 денари, реализирани се трошоци во износ од 35.400,00 
денари.  

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 вториот  квартал. 

Ставка 485- Вложувања и нефинасиски средства  од планираните 
1.012.000,00 денари,  реализирани се  средства во висина од 35.480,00 
денари во вториот 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 14,83%, В2- Дом за стари лица со 
44,86%, ВА- Капитални расходи за детските градинки со 1,07%, ВБ- 
Капитални расходи за Дом за стари лица со 1,48%, К3-Музејска и 
кинотечна дејност програмата е со 5,74%, Н1- Основно образование со 
6,91%, Н2- Средно образование со 15,89%, НА- Капитални расходи за 
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основно образование со 7,84% и НБ-Капитални расходи за средно 
образование со 0,09%. 

 
Вкупните тековно оперативни приходи од Донации од 

планираните 90.567.790,00 денари, приходовани во вториот квартал се 
средства од 18.750.750,00 денари или 20,70%, додека за планираните 
расходи од 90.567.790,00 денари е реализиран износ од 18.750.750,00 
денари или 20,70%. 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     
 
                                                                                             

         


