ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Завршни рачун Буџета општине Херцег-Нови за 2010. годину

Завршни рачун Буџета општине Херцег-Нови за 2010.
годину урађен је у складу са донесеним Буџетом односно Ребалансом
Буџета, одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, као и
Закона о буџету.
Од 01.01.2005. године пословање Буџета се обавља преко
консолидованог рачуна трезора Општине.
Остварени укупни буџетски примици
(средства
пренешена из 2009 године и примици у току године ) утврђени
завршним рачуном Буџета износе ЕУР. 10.939.135.50 или 97,35%
планираних ребалансом Буџета, док су издаци остварени у износу од
ЕУР 10.766.583,37 или 95,81% планираних такође ребалансом.
Разлика од ЕУР 172.552,13 евра преноси се у наредну годину као
почетно стање.
Од укупно остварених јавних прихода најзначајнији су општинске
накнаде, као и општински тј. локални порези. Накнада за уређење
грађевинског земљишта, остварена у износу ЕУР 2.597.657,33 или
23,74 % укупно планираних прихода буџета.
Затим слиједи приход од пореза на непокретности остварен у износу
ЕУР 2.233.151,93 или 20,41% укупног Буџета ,затим порез на промет
непокретности остварен у износу ЕУР 883.323,90 или 8,07% укупних
прихода.
Уступљени приходи од пореза на лична примања остварени су у износу
од 505.628,76 евра односно 101,53 укупно планираних.
Укупно остварени јавни издаци по Завршном рачуну
Буџета Општине Херцег-Нови за 2010. годину износе ЕУР
10.766.583,37 или 95,81% укупно планираних ребалансом Буџета.
Распоређени су за рад запослених у Органу управе и јавним установама
чији је оснивач Општина у износу од ЕУР 2.790.533.49 затим за
материјал и услуге у укупном износу ЕУР 1.056.776,04 , за текуће
одржавање ЕУР 1.658.419,85, трансфери институцијама , појединцима,
невладином и јавном сектору у износу ЕУР 840.604,93ао и скроман
износ за капиталне инвестиције који је остварен у износу ЕУР
1.707.330,38 или 15,85% укупних јавних издатака.
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За текуће одржавање утрошено је укупно ЕУР 1.658.419,85 или
97,66% планираних средстава, а највећи дио се односи на чишћење и
одржавање јавних површина, на издатке за јавну расвјету, затим
одржавање и унапређење јавних зелених површина, одржавање путева,
као и израду пројектне документације.
Бестеретна давања и социјалне бенифиције су остварене у износу од
ЕУР 840.604,93 или 90,43% планираних чиме смо испуњавали обавезе
према спорту, НВО сектору, парламентарним странкама, мјесним
заједницама, социјалној заштити,
хитној помоћи, као и према
издавачкој дјелатности.
За набавку материјала и остале услуге утрошено је укупно ЕУР
1.056.776,04 или 99,46% планираних, а ови расходи односе се на
набавку робе и материјала за несметано функционисање и рад
општинских служби, накнаде члановима разних комисија, затим
гориво, телефонске и поштанске услуге, службена путовања, као и
значајније културне манифестације .
Неизмирене обавезе из претходне године исплаћене су у износу ЕУР
2.326.350,96 или 90,51% планираних .
Средства текуће резерве у износу од ЕУР 70.703,52 износе 117.83%
планираних средстава, док је стална буџетска резерва, остварена у
малом износу ЕУР 19.605,96.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
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