ОПШТИНА НОВАЦИ

Предлагач: Градоначалник на Општина Новаци
Г-дин Стевче Стевановски
Изготвувач:
Одделение за финансиски прашања
Општина Новаци

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА
НОВАЦИ ЗА 2021 ГОДИНА

Новаци,

Март, 2022 год.

1

1.ВОВЕД
1.1.Основни податоци за Општина Новаци
Број на жители 3.549
Површина
753 км2
Населени места
41
Економски параметри на Општина Новаци
Вкупната аграрна површина во Општината е околу 70.000.ха од кои на на
обработлива отпаѓа 23.000 ха; пасишта 30.000 ха и шуми 17.000 ха. Тоа е
инзвонреден предуслов за развој на земјоделието, сточарството и производсвото на
здрава храна .
Сите населени места се од рурален карактер - селски населби.
Општината има поволна геогравска положба и добра сообраќајна поврзаност со
сите поголеми центри во државата.
Стопанството во општина Новаци можеме да кажеме дека оди во нагорна линија ,
но треба поголемо внимание да му се посвети на приватниот сектор и малите и
средни претпријатија, кои во иднина ќе влијаат на создавањето на општествениот
производ.
Природните услови што ги дава Битолското поле овозможуваат непречен развој на
земјоделството и сточарството. Покрај нив во последниве години започнува да
навлегува и индустријата , со преработувачки претпријатија на земјоделски
култури, руда, вода и гас , трговија и угостителство.
Економијата во општина Новаци главно се заснива на земјоделството кое е
застапено преку пољоделството , сточарството во поголем обем , лозарството и
овоштарството во помал обем.
Земјоделството во општината иако е основно занимање кај населението, сепак е со
ниска развиеност бидејќи инфраструктурните услови се на ниско ниво.Сепак,
земјоделието е перспективна гранка за развој на општината, бидејќи тука се наоѓа
најплодното земјиште во Републиката од кое се остваруваат највисоки приноси од
житните култури.
Сточарството е застапено преку чување на крупен добиток (крави и телиња) во
домашни услови и напасување, одгледување на ситен добиток (овци, кози,свињи ) ,
а во многу мал обем и живинарство.
Новаци е рурална општина во која се лоцирани добар број земјоделски и
индустриски капацитети, од кои позначајни се :, РЕК -Битола,, , ДООЕЛ ,,ФОДНоваци”- фабрика за опрема и делови ;ЗК ,, Пелагонија,, , ЗС,, Новаци,, , ДОО ,,
Стентон-градба, ,, , Фабрика за производство на природна минерална вода,,
Гермијанка,, и др.
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Приоритети на општината се :
1.Унапредување и развој на земјоделието;
2.Намалување на невработеноста и поддршка на локланите бизниси;
3.Урбанизам и заштита на животната средина;
4.Образование, спорт и туризам;

1.2. Буџет за 2021година и Одлука за извршување на Општината
Буџетот на Општина Новаци за 2021 година и Одлуката за негово извршување се
донесени на Седницата на Советот на Општина Новаци одржана на 30.12.2020
година.
Во текот на 2021 година се извршени неколку измени и дополнувања на Буџетот.
2.ГОДИШНА СМЕТКА
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа(Сл. весник на РМ
бр.61/04 и 96/04), член 34 укажува на на тоа дека Советот на општината
задолжително усвојува годишен извештај.
Во врска со точка 2 од член 34 од горе споменатиот закон годишниот извештај
содржи:
-годишна сметка ,
-извештај за средствата,побарувањата,обврските и изворите на средствата и
нивната вредност,
-извештај за реализација на инвестиционите програми,наменските, капиталните и
блок дотациите и дотациите за делегирани надлежности

2.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ
На ставка 711-Данок на доход ,од добивка и од капитални добивки планирани се
570.000,00 денари за 2021година а се оствариле 560.028,00 денари или во проценти
98,25%.
Во оваа група спаѓаат : Данок на плати на вработени лица –корисници на буџет и
на РМ, ЕЛС и фондови планиран се 50.000,00 денари а се остварени со 46.218,00
или 92,44%, данок на плати на вработени лица кои не се корисници на буџет
планирани 500.000,00 денари а се остварени 506.237,00 денари или во проценти
101,25% ,данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност
остварено со 70%.
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На ставка713-Даноци на имот планираните 1.460.000,00 денари, остварени се
3.810.681,00 денари или изразено во проценти 261,01%.Данокот на имот од
планирани 1.000.000.00 денари се остварени 1.347.374,00 денари или 134,74%
данокот на наследство и подарокот од планираните 100.000,00денари се остварени
во износ од 436.710,00 денари или 436,71% данок на промет на недвижности и
права од планираните 350.000,00 денари се остварени во износ од 2.026.597,00
денари или 436,71 % и камати за доцнење во плаќање на данок на имот од
планираните 10.000,00 денари нема никакво остварување.
На ставка 717-Даноци на специфични услуги се остварени 3.458.813,00 денари, а
биле планирани на 2.950.000, 00 денари или во проценти 117,25%. Комуналната
такса за истакнување на фирма е остварена со 148.900,00 ,комуналната такса за
користење и одржување на јавното осветлување е остварена со 130,67%,
комуналната такса за користење на улици што се плаќа при регистрација е
остварена со 106,88%, и комунален надоместок за уредување на градежно
земјиште со 12,48%.
На ставка 718- Такси за корисење или дозволи за вршење на дејност го
сочинува приходот остварен од надоместокот за фосилни горива,средствата се
трансферирани со Договор за цесија преку Министерството за животна средина .
На ставка 722-Судски и административни такси од планираните 110.000,00
денари остварени се 214.096,00 денари или 194,63%.
На ставки 723-Административни такси и надоместоци биле планирани 118.987,00
денари а се остварени 166.171,00 денари.
На ставка 724-Други владини услуги од планираните 10.000,00 остварени се 0
денари. Во оваа група има приход од тендери, и надомест за урбанистички
планови.
На ставка 725 – Други неданочни приходи каде се планирани приходи од
тековни донации и други неданочни приходи имало планирано 340.001,00 денари а
се оствариле 171.920,00 денари или 50,56%.
На ставка733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања имаме од
планираните 40.059.000,00 денари остварени се 41.251.619,00 денари или
102,98%. Во оваа група на приходи спаѓаат надоместокот за концесии за
експлоатација на минерални суровини по основ на простор, кој е остварен со
20,64% и надоместокот за концесија на минерална суровина по основ на
екплоатираност на суровината, кој е остварен 128,12%.
На ставка 741 - Трансфери од други нивоа на власт планираните 85.639.132,00
денари се остварени 35.277.133,00 денари 41,19%.
Тука спаѓаат пренесениот вишок на приходи остварен 7.991.371,00 денари ,
трансферите од буџетите на фондовите остварени со 3.231.597,00 денари, и
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приходот од дотации од ДДВ со остварени 23.365.752,00денари, и капитални
трансфери во износ од 0 денари.
Во глобални рамки буџетот на Општина Новаци се планирал со 201.728.671,00
денари а се остварил со 119.274.682,00 денари или во проценти 59,10%.

2.2. Расходи на Општината реализирани според потпрограми

АО-Совет на општина Новаци
На оваа пограма од планирани 8.211.000,00 денари се остварени трошоци на износ
од 5.557.172,00 денари или во проценти 67,68%.
На група 40-Плати наемнини и надоместоци каде спаѓаат надоместоците на
советниците и персоналниот данок остварувањето е 94,60%.
На група 41-Резерви во кои спаѓа тековната резерва а за кој а одлучува советот од
планираните 400.000,00 денари има остварување од 50.000,00 денари или во
проценти 12,50%.
На група 42-Стоки и услуги остварувањето е 50,80%, а тука спаѓаат трошоците за
патни и дневни трошоци.
На група 46 - Субвенции и трансфери се остварили 65,45%.
На група 47 – Социјални бенифиции остварувањето е 68,66%.

ДО-Градоначалник
На оваа програма се планирани 2.473.000,00 ,остварени 2.086.275,00 денари или во
проценти 84,36%.
На група 40-Плати и надоместоци остварувањето е 90,20% и се движи во рамки на
планираното за оваа програма.
На група 42-Стоки и услуги остварувањето е во рамки на планираното и изнесува
59,32% а се однесува на патувањата во земјата и во странство.
На група 46- Субвенции и трансфери остварувањењто е 90,35% од планираното.
На групата 47-Социјални бенефиции остварувањето е 64,44%.
Г1-Локален економски развој
На група 46- Субвенции и трансфери остварувањењто е 68,27% од планираното.
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ЕО-Општинска администрација
На група 40-Плати и надоместоци на вработените во општинската администрација
од планирани 15.624.997,00 денари се остварени 14.085.621,00 денари или 90,15%.
На група 42-Стоки и услуги, се остварени расходи со 67,84% и се во рамки на
планираните трошоци.
На група 46- Субвенции и трансфери се остварени 79,80.
На група 48 – Капитални расходи се планирани 605.821,00 а остварени се
514.509,00 или во процент од планираното 84,93%.
ЕА-Капитални расходи
На група 48-Капитални расходи има остварување со 59,48%.
Ј3-Јавно осветлување
На оваа програма од планираните 6.000.000,00 остварени се 4.310.184,00 денари
или со 71,84%.
ЈД- Изградба и реконструкција на патишта, улици и др.
На оваа програма се планирани тршоци денари , се реализирале 7.147.500,00
денари или 36,24%.
К4- Културни манифестации
На оваа програма од планираните 300.000,00 денари се реализирани 0 или 0%.
Ф1- Урбанистичко планирање
На оваа програма од планираните 1.000.000,00 денари, реализирани се 487.163,00
денари, со процент на реализација од 48,72%.
Вкупно расходите на Општина Новаци планирани во износ од 201.728.671,00
денари реализирани се во износ од 123.619.097,00 денари или 61,27%.

3.Извештај за побарувањата ,обврските и изворите на средства и нивната
вредност:
Општина Новаци , според сметководствените податоци располага со следниот
имот:
- градежни објекти, со сметководствена вредност од 72.509.585,00ден
- опрема, со сметководствена вредност од
88.767.953,00 ден
- исправка на вредноста
46.248.501,00 ден
Вкупните евидентирани обврски на Општината Новаци за периодот 01.01.2021
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до 31.12.2021 година ,изнесуваат 65.669.390,00 денари и тоа 64.347.259,00 .
денари обврски кон добавувачите, обрски за даноци, обрски за плати на
вработените за 12-ти месец 1.322.131,00 денари,
Општината има побарувања од граѓаните за данок на имот и фирмарина во износ
од 2.654.043,00 денари.

4.ИЗВЕШТАЈ ЗА НАМЕНСКИТЕ ДОТАЦИИ ЗА 2021 ГОДИНА
Наменски средства како блок дотација во износ од 34.422.964,00 денари, наменети
се за основното образование и градинка и тоа за платите на вработените во
Основното училиште „Славко Лумбарковски„-Новаци и градинката ,,Бамби,,и
материјалните трошоци, донирани од Буџетот на Република Македонија (
Министерство за образование и Министерство за труд и социјална политика ) за
периодот од 01.01 до 31.12.2021 година.

4.1. АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИТЕ НА КОРИСНИКОТ ЗА НАМЕНСКИТЕ

ДОТАЦИИ
Трошоците на корисникот беа наменети за трошење на програмите : Н1-Основно
образование и В1-Детски градинки .
На оваа програма биле потрошени 33.489.340,00 денари од планираните
34.422.964,00 денари или остварување на расходите од 98,19%. или, потрошени се
за плати и наемнини 31.332.959,00 денари, а за стоки и услуги1.514.533,00 денари.
5.ИЗВЕШТАЈ ЗА СМЕТКАТА ЗА САМОФИНАНСИРАЧКИ
АКТИВНОСТИ НА ЛЈУ- ОУ „ Славко Лумбарковски„-Новаци и
градинка,,Бамби,,
Остварувањето на приходите од планираните 897.000,00 денари е 388.442,00
денари или 43,30%.
Остварувањето на расходите кај сметката за самофинансирање од планираните
897.000,00 денари , реализирани се 79.316,00 денари или 19,02%. Реализирани се
расходи за следниве намени:
Ситен инвентар 98,21%, Поправки и тековно одржување со 92,26% ,договорни
услуги со 63,22%, други тековни расходи со 92,94% и купување на опрема и
машини со 95,60% .

6. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ
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Во текот на 2021 година се реализирани саледниве проекти :
Изградба и реконструкција на патишта и улици, реконструкција на општинската
зграда, реконструкција на полски патишта,изградба и реконструкција на брани и
друго.
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА КОРИСТЕЊЕ
РЕЗЕРВА

СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНА И ТЕКОВНА

По основ на постојана резерва од планираните 300.000,00 денари , се реализирани
50.000,00 денари.
По основ на тековна резерва од планираните 100.000,0 денари, се реализирани 0
денари.
Бр. год.
Новаци

Одделение за
финансиски прашања на
Општина Новаци
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