Буџетот на Општина Делчево во Вториот квартал со реализација од 40%
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Извршувањето на буџетот на општина Делчево за вториот квартал од 2018 година,
изнесува 40% односно од вкупно планираните 282.840.400 ден.приходиÂ за првиот
квартал се реализирани 114.548.092 денари. Од нив, во основниот буџет, од планирани
103.119.000 реализирани се 38.743.621 ден. или 37,5%. Во буџетот на дотации од
планирани 134.859.400 приходи реализирани се 63.015.706 или 46,7%, во буџетот на
донации од планирани 23.455.000 реализирани се 8.431.497 ден.или 36% и во буџетот на
самофинансирачки активности од планирани 18.407.000 реализирани се 4.357.268 или
24%.

Раководителот на Одделението за финансии, Анка Христова, истакна дека од
анализата на основниот буџет се гледа дека даночните приходи се наплатени во износ
од 13.892.951 ден. од вкупно планирани 35.859.000 ден. или 39%, најголема наплата е
наплатата од даноци на имот и тоа во износ од 5.366.896, од даноци од специфични
услуги во износ од 7.264.609 ден.(комунална такса за истакната фирма, 428.500 ден.,
ком.такса за одржување наÂ јавното осветлување во износ од 4.977.763 ден., 48,56%,
комун.такса за користење на улици со патнички и товарни моторни возила што се плаќа
при регистрација околу 456.912 денари, за надоместок за уредување на градежно
неизградено земјиште во износ од 1.185.594 ден. и др.помали износи на комунални
такси). Неданочните приходи се наплатени во износ од 749.927. ден., од вкупно
планирани 5.677.000 ден.(13,2%)и тоа се приходи од административни такси и
надоместоци.
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-Капиталните приходи се наплатени во износ од 11.203.737 ден. од вкупно планирани
18.409.000 ден.или 61%, а тоа се приходите од продажба на земјиште во износ од
1.199.467, надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини 169.730
ден., надомест за утврдување на правен статус на бесправно изграден
објект-легализација во износ од 571.038 ден. Трансферите од други нивоа на власт се
реализирани во износ од 22.036.047 ден. од вкупно планираните 58.623.000 или 37,6% и
тука спаѓаат средствата добиени по основ на дотации на општината од приходи од ДДВ
12.897.006 ден., како и трансфери од други нивоа на власт и трансфери од буџетите на
фондовите во износ од 9.139.041 ден., истакна Христова.

Вкупните расходи се планирани во износ од 282.840.400 ден. во ист износ како и
вкупните приходи при што е запазено буџетското правило за рамнотежа. Од нив се
реализирани 105.205.958 ден. или 37%.

-Ако го анализираме основниот буџет ќе видиме дека од вкупно планирани 103.119.000
ден. реализирани се 32.724.930 ден.или 32%.. На групата 40, реализирани се 11.924.141
ден. од вкупно планирани 24.259.500 ден. во нив влегуваат платите, придонесите од
плати и други надоместоци.Платите и придонесите од плати се реализирани во износ од
10.219.400 ден. од планирани 21.359.500 денари или 48%.

На групата 42 реализирани се 7.239.116 ден. од вкупно планирани 24.930.500 или 29%,
(патни и дневни расходи, комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, горива и
масла, канцелариски материјали, поправки и тековно одржување,одржување на улици и
патишта, услуги за обезбедување, договорни услуги и други расходи), рече Христова.

На група 46, планирани се 3.060.000 од кои се реализирани 1.211.766 ден.( до
здруженија на граѓани 102.500 и до сп.клубови 149.000,трансфери до политички партии
276.285 ден.стипендии за ученици и студенти 436.000 ден.,плаќање по судски решенија
111.199 и трансфери при пензионирање 136.782 ден.или 39,6%).

На група 47 од планирани 700.000 ден. реализирани се 412.000 ден.(новороденчиња
169.000 и 243.000 ден. еднократна парична помош).
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Капиталните расходи се реализирани во износ одÂ 11.890.863Â ден.од планираните
48.892.000 и најголем дел од нив се исплатени за реконструкција на улици и патишта во
износ од 10.119.861 ден.за реконструкција на патот Делчево
Делчево-Вратиславци-Очипала,Â потоа за проекти на улици и патишта 1.286.349,
подготвување на проекти за други објекти 252.098, надомест за одземен имот 136.188 и
купување опрема 96.367 ден.
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