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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

10.03. 2011 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 3 

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 
Трезорска сметка 100000000063010 
Буџетски корисник 7630140762- 630-10 

 
 
 
 
 
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен 
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 
 
 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на   Одлука за пренамена на средствата на Буџетот на Општина  
Свети Николе за 2011 година 

 
 
 
 
 
 
 
       Се објавува Одлука за пренамена на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе 
за 2011 година бр. 0701 - 229 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                 
 
 
 
 

 
Бр. 0801-244/4                                Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен 
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Консолидирана Завршна сметка за 2010 година  на  

Општина Свети Николе  
  
 
 
 
 
       Се објавува Консолидирана Завршна сметка за 2010 година  на Општина Свети Николе 
бр. 0701 - 230 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на 
ден 10.03. 2011 година. 
 
 
 
                       
            
Бр. 0801-244/4-2                               Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                    на Општина Свети Николе 
Свети Николе                               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
                                  
 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Р.М.”бр.5/2002), Советот на ЕЛС  Свети Николе на седницата одржана на ден  
10. 03.  2010 година, донесе 
 
 

     ЗАВРШНА СМЕТКАНА БУЏЕТОТ НА ЕЛС 
ЗА  2010 ГОДИНА 

 
Член 1 

 
Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа за 2010 

година се состои од:   
 

 
 
 
 

ПЛАН 
ЗА 2010 

Остварено со 
31.12.2010О 

ВКУПЕН БУЏЕТ 2010 износ износ 
ВКУПНИ ПРИХОДИ 225.851.735        204.366.448   

Даночни приходи  31.269.359   25.739.271                       
Неданочни приходи   26.446.497     20.018.662  
Капитални приходи    7.940.000     4.719.131  
Дотации 131.485.110  131.600.962  
Трансфери  20.691.988  15.804.588   
Донации   8.018.781    6.483.834  
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ВКУПНИ РАСХОДИ 0                       0 
Утврдени намени 232.419.802         209.489.780 
Резерви        500.000       372.048 
         
 
       Дефицит 7.068.067 7.068.067 
      Суфицит 232.919.802 211.434.515 
ПРИЛИВИ 7.068.067 7.068.067 
Продажба на хартии од вредност 0 0 
Приливи од домашни заеми 0 0 
Приливи од странски заеми 0 0 
Други приливи(вишок на дотации) 7.068.067        7.068.067 
 
ОДЛИВИ 0 0 
Отплата на главницата 0 0 
 
вишок на приходи на 31.12.2009 5.495.380 5.495.380 
 
вишок на приходи на 31.12.2010  1.572.687 1.572.687 
 
 

Член 2 
 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет 
во износ од  525.881,00 денари се пренесува како приход на основниот буџет на ЕЛС Свети 
Николе  за 2010 година.  

  

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
наменски дотации во износ од 474.688,00  денари се пренесува како приход на буџетот на 
наменски дотации на  ЕЛС Свети Николе за 2010 година. 

 

  Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
самофинансирачки активности во износ од 428.429,00  денари се пренесува како приход на 
буџетот на самофинансирачки активности на  ЕЛС Свети Николе за 2010 година. 

 

 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
донации во износ од  143.689,00  денари се пренесува како приход на буџетот на  донации 
на  ЕЛС Свети Николе  за 2010 година. 

 

 
   Член 3  

 
 Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и 
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи 
на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Свети Николе   за 
2010 година  и тоа: 
 



ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2010 НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

EDINICA NA LOKALNA SAMOUPRAVA- SVETI NIKOLE
BUXET NA OP[TINA - Sveti Nikole Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija

VI[OK NA PRIHODI 525,881   474,688   428,429   143,689   0   1,572,687   
75,059,414   58,621,675   131,485,110   131,600,962   18,206,497   14,728,044   8,018,781   6,483,834   0   0   232,769,802   211,434,515   

71 Dano~ni prihodi 31,269,359   25,739,271   0   0   0   0   0   0   0   0   31,269,359   25,739,271   
711 Danok od dohod, dobivka i kapitalni dobivki 1,560,000   1,382,844   0   

712 Pridonesi od plati za socijalni fondovi

713 Danoci na imot 12,000,000   9,508,567   
714 Doma{ni danoci na stoki i uslugi
715 Danok od me|unarodna trgovija i transakcii 

(carini i dava~ki)
716 Drugi danoci
717 Danoci na specifi~ni uslugi 17,662,359   14,674,829   
718 Taksi za koristewe ili dozvoli za vr{ewe na 

dejnost
47,000   173,031   

719 Danok na finansiski transakcii 0   0   
72 Nedano~i prihodi 8,240,000   5,290,618   0   114,298   17,707,559   14,356,678   0   0   0   0   25,947,559   19,761,594   

721 Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 150,000   188,370   
722 Taksi i nadomestoci 622,000   491,853   
723 Administrativni taksi i nadomestoci 4,300,000   2,466,558   15,667,480   13,699,544   
724 Drugi Vladini uslugi 273,000   145,520   72,200   
725 Drugi nedano~ni prihodi 3,045,000   2,186,687   114,298   1,890,079   396,564   

73 Kapitalni prihodi 7,940,000   4,719,131   0   0   0   0   0   0   0   0   7,940,000   4,719,131   
731 Proda`ba na kapitalni sredstva 4,900,000 1,923,434
732 Proda`ba na stoki
733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni 

vlo`uvawa
3,040,000 2,795,697

734 Kapitalni transferi od nevladini izvori
74 Transferi i donacii 27,610,055   22,872,655   131,485,110   131,486,664   498,938   371,366   8,018,781   6,483,834   0   0   167,612,884   161,214,519   

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 27,610,055   22,872,655   131,485,110   131,486,664   498,938   321,366   1,478,726   
742 Donacii od stranstvo 50,000   3,340,254   3,284,033   
744 Tekovni donacii 3,199,801   3,199,801   

75 Doma{no zadol`uvawe 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
751 Kratkoro~ni pozajmici vo zemjata 0   0   
752 Blagajni~ki zapisi 0   0   
753 Dolgoro~ni obvrznici 0   0   
754 Doma{no zadol`uvawe 0   0   

76 Zadol`uvawe vo stranstvo 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
761 Me|unarodni razvojni agencii 0   0   
762 Stranski vladi 0   0   
769 Drugi zadol`uvawa vo stranstvo 0   0   

77 Proda`ba na hartii od vrednost 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
771 Proda`ba na hartii od vrednost 0   0   

78 Prihodi od otplata na zaemi 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
781 Prihodi od naplateni dadeni zaemi 0   0   

79 Razlika na prihodite i tro{ocite 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
791 Raspored na razlikata me|u prihodite i 

tro{ocite
0   0   

Krediti Vkupno

7 VKUPNI PRIHODI

Osnoven buxet Namenski dotacii Samofinasira~ki aktivnosti Donacii

1



ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2010 НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

EDINICA NA LOKALNA SAMOUPRAVA- SVETI NIKOLE
BUXET NA OP[TINA SVETI NIKOLE Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija

75,059,414   58,095,794   131,485,110   131,126,274   18,206,497   14,299,615   8,168,781   6,340,145   0   0   232,919,802   209,861,828   
40 Plati naemnini i nadomestoci 20,003,980   18,455,580   114,011,532   114,004,676   749,080   704,952   0   0   0   0   134,764,592   133,165,208   

401 Osnovni plati i nadomestoci 12,851,707   12,216,976   82,967,175   82,961,607   546,328   513,622   
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe od 

rabotodava~ite
5,183,825   4,552,688   31,044,357   31,043,069   202,752   191,330   

404 Nadomestoci 1,968,448   1,685,916   
41 Rezervi i nedefinirani rashodi 500,000   372,048   0   0   0   0   0   0   0   0   500,000   372,048   

411 Finansirawe na novi programi i potprogrami

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100,000   
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 400,000   372,048   

42 Stoki i  uslugi 28,654,108   22,708,007   14,704,395   14,547,423   17,081,000   13,370,915   555,248   147,242   0   0   60,994,751   50,773,587   
420 Patni i dnevni rashodi 260,000   186,687   60,000   57,250   135,000   92,110   88,371   32,145   
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i 

transport
12,093,672   8,051,437   8,697,672   8,637,446   3,161,000   2,168,027   

423 Siten inventar, alat i drugi  materijali za 
popravki

4,945,000   4,633,502   921,000   907,673   8,599,000   7,280,053   

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 4,090,000   3,863,456   1,391,000   1,390,970   1,220,000   856,486   
425 Dogovorni uslugi 5,185,000   4,137,102   3,468,723   3,399,757   2,073,000   1,501,291   398,980   55,097   
426 Drugi tekovni rashodi 1,925,000   1,680,387   166,000   154,327   1,893,000   1,472,948   67,897   60,000   
427 Privremeni vrabotuvawa 155,436   155,436   

43 Tekovni transferi do vonbuxetskite fondovi 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
431 Transferi do fondot za PIOM
432 Transferi do Agencijata za vrabotuvawe
433 Transferi do Fondot za zdravstvo

44 Tekovni transferi do edinicite na lokalnata samouprava 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
441 Dotacii od DDV
442 Namenski dotacii
443 Blok dotacii
444 Dotacii za delegirani po oddelni nadle`nosti

45 Kamatni pla}awa 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
451 Kamatni pla}awa kon nerezidentni kreditori

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
453 Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast

46 Subvencii i transferi 3,595,977   3,585,214   135,000   123,272   0   0   0   0   0   0   3,730,977   3,708,486   
461 Subvencii za javni pretprijatija
462 Subvencii za privatni pretprijatija
463 Transferi do nevladini organizacii 1,111,775   1,111,775   
464 Razni transferi 2,484,202   2,473,439   135,000   123,272   

47 Socijalni beneficii 350,000   350,000   0   0   0   0   0   0   0   0   350,000   350,000   
471 Socijalni nadomestoci 350,000   350,000   
472 Pla}awa na beneficii od Penziski fond
473 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za 

vrabotuvawe
474 Pla}awa na nadomestoci od Fondot za 

zdravstveno osiguruvawe
48 Kapitalni rashodi 21,955,349   12,624,945   2,634,183   2,450,903   376,417   223,748   7,613,533   6,192,903   0   0   32,579,482   21,492,499   

480 Rezervi za kapitalni rashodi 3,950,000   3,200,844   254,169   254,087   138,800   77,292   
481 Grade`ni objekti
482 Drugi  grade`ni objekti 16,505,349   8,150,585   2,260,013   2,107,566   87,617   0   7,613,533   6,192,903   
483 Kupuvawe mebel, oprema, vozila i ma{ini 350,000   350,000   
484 Strate{ki stoki i drugi rezervi
485 Drugi  nefinansiski sredstva 800,000   573,516   120,001   89,250   
486 Finansiski sredstva 350,000   350,000   150,000   146,456   

487 Kapitalni transferi do vonbuxetski fondovi

488 Kapitalni dotacii do ELS
489 Kapitalni subvencii za pretprijatija i 

nevladini organizacii
49 Otplata na glavnina 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

491 Otplata na glavnina do nerezidentni 
kreditori

0   0   

492 Otplata na glavnina do doma{ni institucii 0   0   

493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 0   0   

4 VKUPNI RASHODI 

Krediti VkupnoOsnoven buxet Namenski dotacii Samofinasira~ki aktivnosti Donacii
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Член 4 
 

 Во Посебниот дел на ЗаврШната сметка на Буџетот на единицата на локалната 
самоуправа Свети Никиле    за 2010 година се прикажуваат расходите по програми, 
подпрограми, по сметки и ставки. 

 
 

 
 

Член 5 
 

 ОпШтиот дел на ЗаврШната сметка на Буџетот на единицата на локалната 
самоуправа Свети Николе    за 2010 година се објавува во „Службениот гласник на 
единицата на локалната самоуправа  Свети Николе.  
 
 
 
Бр.0701 - 230                             Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Васко Пашовски  с.р.   
 
 
 
 
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен 
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 
 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе 
 за 2010 година 

 
 
 
 
       Се објавува Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2010 
година бр. 0701 - 231 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                
 
 
 
Бр. 0801-244/4-3                       Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                      на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
 

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа(“Сл.весник на РМ” бр.61/04,96/04, 22/07 и 156/09),член 36 став 1 точка 7 од 
Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и Статут на Општина 
Светини Николе (“Сл.гласник на Општина Свети Николе” бр.12/06 ), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
__.03.2010 година го усвои, 
 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2010 ГОДИНА 

Март  2011 

 
 
1.Вовед 
 

Општина Свети Николе се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија 
на површина од 484 километра квадратни со 33 населени места и градот Свети Николе , со 
3 урбани и 19 месни заедници. 

На територијата на Општина Свети Николе живеат 18.495 илјади жители во 5697 
домаќинства.Од вкупниот број  на жители 9.571 се мажи а 8.926 се жени. 

Од вкупниот број на жители 18.495 се изјаснети како Македонци или 97,30 %, 0,4% 
Турци, 1,3 Власи, Роми 0.4% и останати 0,2% 0итн. 

Според школската подготовка структурата на целокупното население е следната и 
тоа со ССС има 6.097, со ВШС 480 , со ВСС 734 , со Магистратура 11 и со Докторат 2 
лица.Постојат и лица кои имаат некоплетно основно образование 2.567 а без завршено 
образование 825. 

На територијата на општината постојат 972 деловни субјекти распоредени по  
следниве индустриски гранки, производни и услужни дејности : 
 

Видови на деловни субјекти во 2009 година 
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Извор: Државен завод за статистика (12.01.2009) 
 
Од 01.07.2005 година согласно законот за децентрализација  Општина Свети Николе ги 
презеде основачките права на 3  основни, 1 средно училиште, народен музеј, матична 
библиотека, детска градинка и територијалната противпожарна единица како установи 
основани од општината кој се јавуваат како буџетски корисници. 

Од 01.09.2007 година Општина Свети Николе  премина во втората фаза на 
децентрализација при што се превзеде целосно финансирањето на локалните установи за 
материјалните трошоци и платите на вработените лица. 

Во текот на 2009 на  седница  на Седница на  превземени се оснивачките права на 
ученичкиот дом „Кочо Рацин” но средствата за финансирање на домот сеуште не се 
трансферираат преку општина Свети Николе. 

Капиталните инвестиции за превземените надлежности и понатаму се надлежност 
на централната власт на Република Македонија. 
 
2.Годишна  сметка 
 

За обавување на основните функции и преземените надлежности согласно законот 
за децентрализацијата  Советот на Општина Свети Николе за тековната 2010 година 
донесе буџет во транспаретна постапка во две фази како нацрт и предлог во износ од 
232.919.802 денари по  програми согласно буџетско-трезорското работење   со следната 
структура на приходи и расходи:   
                   
Табела 1 
 
Планирани приходи  
                                      во ден 
Планиран приходи  по 
видови 

2010 год. 2009 год. сооднос 
2010/2009% 

Даночни приходи 31.269.359 28.438.000 109,96 
Неданочни приходи 8.240.000 4.848.000 169,97 
Капитални приходи 7.940.000 15.795.039 50,27 
Трансфери  21.998.823 48.233.133 45,61 
Наменски дотации (блок) 131.600.497 131.980.839 99,71 

Видови деловни субјекти по сектор на дејност за 2009 год.
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Приходи од 
самофинан.активности  

18.206.962 19.286.514 94,40 

Донации 8.168.781 7.416.329 110,15 
Пренесено салдо од 
претходна година 

5.495.380 7.849.036 70,01 

Вкупно планирани приходи   232.919.802 263.846.890 88,28 
 

Планирани приходи по видови за 2009-10 година
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Вкупно планирани приходи  за  2009-2010 година
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  Од погоре дадената табела се забележува дека Вкупно планираните приходи во 
2010 година  во однос на 2009 година бележат пад во надолна линија од  11,73 %. 
Планираните приходи во 2010 година треба да се разгледуваат во контекст на светската 
финансиска и економска криза која неминовно ја зафати и нашата држава.  
 
 
 

Намалувањето  на вкупните приходи  се должи пред се на намалувањето на 
средствата кои се  во делот за трансфери од страна на Министерството за транспорт и 
врски за „Алтернативното водоснабдување  на град Свети Николе” и овие средства како 
што наведовме не се одобрени за дозавршување на овој проект во кој партнер беше 
Владата на Република Македонија која од оправдани причини направи моментално 
замрзнување на финансиите во делот за водоснабдувањето а од друга страна проектот е 
при крај и овие средства се незначително мали во споредба со 2009 како и 2008 
година.Овие средства се намалени за  45,25%.Друг приход кој е намален во 2010 секако се 
капиталните приходи кои се 52,26% намалени во 2010 затоа што општината во 2009 имаше 
продажба на повеке капитални објекти кои беа сопственост како имот на општината.  
Наменските дотации  во 2010 година  се идентични речиси со дотациите во 2009 година со 
евентуални помалку средства од 0.29% кој процент е незамарлив во поглед на вкупните 
средства Намалување на средствата има и во делот на самофинансирачките активности 
кај буџетските корисници и споредени тоа  во процент изнесува 5,60%.  
 Зголемување на планираните приходи во 2010 година во однос на 2009 година 
бележат даночните приходи и тоа за 9,37 %.Неданочните приходи се зголемуваат 61,56 
споредено со  2009 година. Зголемување има кај донациите и тоа од10 %  а тоа се должи 
на донацииите кои се реализирани во текот на 2010 година за проектите од ЦИР-а, а се 
однесува на изградбата на Полигон за сообраќај во основното општинско училиште „Кирил 
и Методиј” како и изградбата на Социјалниот објект за лица со посебни потреби.Овие 
проекти се реализирани благодарение на сите учесници и на сите граѓани кои земаа 
масовно учество во сесиите кои ги одржуваше општината преку модератори кои беа 
назначени од страна на општинскиот менаџмент. Мораме да напоменеме дека во општина 
Свети Николе во 2010 година почна кон крајот на декември да се реализира Проектот за 
реконструкција на Домот на културата „Крсте Петков Мисирков” кој има фантастични 
финансиски средства од Европска Унија од Иструментот за претпристапна помош –Прва 
компонента (помош при транзиција и институционална надградба) Проект за 
инфраструктура во износ од 430.000 Евра. Намалување бележи и пренесеното салдо од 
претходна година за 11,73%.  
                 
Планирани расходи              Табела 2 
             во 
денари 

Планирани  расходи по видови 2010 год. 2009 год. 
сооднос 
2010/2009 

% 
Плати,наемнини и 
надоместоци   134.764.592 125.923.735 

 
107,02 

Резерви и недефинирани  
расходи          500.000            750.000 

 
66,67 

 
Стоки и услуги         60.994.751 69.256.462 

 
88,07 

 
Субвенции и Трансфери           3.730.977     2.081.000 

 
179,28 

Социјални бенифиции         350.000       528.000     66,28 
 
Капитални расходи         32.579.482   65.307.693 

 
49,88 

 
 Вкупно планирани расходи                

 
      232.919.802 263.846.890 

 
88,27 
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Планирани расходи по видови 2010-09 година
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И кај вкупно планираните расходи  во 2010 година споредено со планираните 
расходи за 2009 година се забележува намалување од 11,73% што е ист со намалувањето 
на планираните приходи а што е одраз на принципот на буџетска рамнотежа меѓу 
планираните приходи и расходи.  

Кај сите планирани расходи се бележи намалување во однос на претходната 
година  посебно од причини кои веќе се наведени во делот за приходите но значајно е 
зголемувањето кај плати , наемнини и надоместоци од 125 милиони на 134 милиони 
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денари или 7.02 %. Ова се должи пред се на вработувања во образованието по основ на 
проширена дејност како и усогласувањето на платите за износот од 825 денари за 
хранарина кое се реализираше почнувајќи со исплатата на платите за месец јуни 2009 
година. 

Зголемување има и во делот на тансфери и субвенции во износ од 79,28 а истиот 
процент произлегува од тоа што во оваа класификација спаѓаат трансферите по судски 
решенија кои се извршени во текот на 2010 година.   

На друга страна намалување бележат  капиталните расходи кои во однос на 2009 
година се намалени за 50,20 % а што соодвествува и со помалку планираните капитални 
приходи во оваа во однос на претходната година а што на крај е одраз на веќе 
споменатата светска економска криза која има влијание на планираните капитални приходи 
на општината.Намалено е трошењето на стоки и услуги во износ од 11,92% а тоа се должи 
на намалување на трошоците за оптимално трошење. Тековната резерва е намалена во 
износ од 33,33%. 

 
Врз основа на усвоените програми кој се составен дел на буџетот на Општина 

Свети Николе е реализирано  извршувањето на буџетот како следува: 
 

                   
Табела 3 
Вкупно реализирани приходи  во ден. 

Вид на приход 2010 год 2009 год 
сооднос 
2010/2009  

 % 
 
Даночни приходи 

25.739.271 26.359.850 97,65 

 
Неданочни приходи 

5.290.618 5.100.408 103,73 

 
Капитални приходи 

4.719.131 15.795.039 29,88 

 
Трансфери 

17.377.275 46.703.053 37,21 

 
Блок дотации 

131.600.962 129.491.815 101,63 

Приходи од самофинансирач. 
активности 

14.728.044 16.504.728 89,24 

 
Донации 

6483834 16.329 39707,48 

Пренесено салдо од мината  
година 

5.495.380 7.849.036 70,01 

 
Вкупно реализирани приходи 
 

211.434.515 247.820.258 85,32 
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Остварени приходи по видови  за 2009-10 година
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Вкупно реализирани приходи за 2009-10 година
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Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните 
приходи во општина Свети Николе за 2010 година изнесуваат 211.246.145 денари и се 
намалени во однос на реализираните приходи во 2009 година за   14,76 % , а истите 
споредени со планираните приходи бележат остварување од 90,69 %. 

Намалувањето на реализираните приходи во 2010 година во однос на остварените 
приходи во 2009 година е остварен како резултат од намалувањето на средствата од 
Министерството за транспорт и врски како и намалување на средствата од Агенцијата за 
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државни аптишта кои се помали речиси за 50% споредено со претходните години како и 
намлаување во делот на капиталните приходи кој изнесува 299,61%. И вишокот на приходи 
за тековната 2010 е намален за 30%.И во делот на самофинансирачките активности кај 
буџетските корисници се забележува намалување на остварените приходи за 
11,91%.Даночните приходи се речиси идентични и има намалување во износ од 2.36%  

Имено пораст во однос на 2009 година бележат неданочните приходи со 1,62 
%,блок дотациите како најзначајна ставка во вкупен износ бележат пораст од 1,62 %. Кај 
делот од дотации имаме зголемување од 39707% што укажува дека во претходната година 
финансискиот резултат за сите капитални инвестиции е на општината и е сосем аразличен 
од оваа година според со претходната. 
                        
Табела 4 
Вкупно реализирани расходи  во ден 

 
Остварени  расходи по видови 

 
2010 год. 

 

 
2009 год. 

 

сооднос 
2010/2009 

% 
 
Плати,наемнини и надоместоци 

 
133.165.208 

 
122.628.798 

 
108,59 

 
Резерви и недефинирани расходи 

 
372.048 

 
513.893 

 
72,39 

 
 
Стоки и услуги 

 
50.773.587 

 
         61.758.227 

 
82,21 

 
Субвенции и Трансфери 

 
3.708.486 

 
          1.664.199 

 
222,83 

 Социјални бенифиции 350.000 451.000 77,60 
 
Капитални расходи 

 
21.492.499  

 
49.813.381 

 
43,14 

 
Вкупно остварени расходи                 

 
209.861.828 

 
236.846.890 

 
88,60 

 
 

Остварени расходи по видови за 2009-10 година
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Вкупно остварени расходи за 2009-10 година
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Од погоре дадената табела 4 може да се забележи дека вкупно реализираните 
расходи во општина Свети Николе за 2010 година изнесуваат 209.861.828 денари и се 
намалени во однос на реализираните расходи во 2009 година за   11.40% , а истите 
споредени со планираните расходи  бележат остварување  од 90,10 %. 

Индикативно е да се забележи дека сите расходи по видови бележат намалување 
во однос на 2009 година и тоа.  

• Резервите и недефинираните расходи се намалени за 27,61%,  
• Расходите за стоки и услуги растат со 17,79 % 
• Социјалните бенифиции бележат намлување од 22,40 %. 
• Капиталните расходи се помали за 56,86% 

Спротивено движење од погоре споменатите расходи по видови имаат платите и 
наемнините  на надоместоци кои имаат пораст од 8,59 како и зголемување на процентот од 
субвенциите и трансферите за вкупен износ од 222,83% кој е резултат на исплата н а 
извршни решенија 
 

Парични средства, побарувања , обврски и извори на средства 
 

Салдото на сметката на буџетот на општината на 31.12.2010 година изнесува 
525.878 ден. Овие средства преставуваат вишок на приходи за пренос во наредната година 
и се еднакви на вкупно остварената добивка во билансот на успех на буџетот на 
општината. 
 

Во билансот на состојба со 31.12.2010 год. на име побарувања е искажан износ од 
19.093.145,00  денари кој произлегува од: 
 
 

Кумулативни побарувања по разни основи Износ % 
1200 -.Побарувања од Министерствата во управна 
зграда  

858.673,00 4,49 

120001- Побарувања од физички лица – Мавровица 67.923,00 0,35 
120002 - Побарувања по основ на фактури- Општина 176.100,00 0,92 
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Петровец   
120003 - Побарувања од основ на фактури- Општина 
Лозово  

24.000,00 0,12 

120004 - Побарувања од Буџетски корисници-телефони 6.936,00 0,03 
120005 - Побарувања од договор за недвижен имот 0,00  
122010 - Побарувања од граѓани по решенија на данок на 
наследство и подарок  

10.046,00 0,05 

122011 - Побарувања по основ на договори од 
општински имот  

566.113,50 2,96 

1223 - Побарувања од купувачи на јавно - прометни 
површини  

426.885,00                      
2,23 

1225   -    Побарувања од граѓани - комуналии  883.915,00 4,62 
1226   -    Побарувања од граѓани- данок на имот                                  

4.027.486,00 
 

21,60 
122026-   Побарувања - данок на имот-правни лица   927.606,00 4,85 
1229  -   Побарувања од граѓани данок на промет  48.668,50 0,25 
1224 - Побарувања од граѓани солидрни бараки  931.604,00 4,46 
1224. Побарувања од комунална такса за огласи и 
реклами  

60.000,00 0,31 

1227 -Побарувања од правни лица за комунална такса 3.667.843,00 19,21 
127073 побарување  од ЈКП Комуналец од јавна чистота  3.147.660,00 16,48 
1211-Комунална такса за користење на простор за 
паркирање на моторни возила  

114.025,00 
 

0,59 

127083- Побарувања од јавни површини 3.147.660,00 16,48 
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА 19.093.145,00 100% 

 
  
 
 
 

Кумулативни побарувања по разни основи заклучно со 2010 
во %

20%

31%22%

5%
6%

16%

побарување од комунална такса

побарување од граѓани

побарување од данок на имот -
физички лица
побарување на данок на имот -
правни лица
побарување од институции

побарување од ЈКП Комуналец

 
 
 

Вкупните обврски на Општина Свети Николе на 31.12.2010 година изнесуваат 
31.033.943 денари од кои : 
 

-  Вкалкулирани плати спрема вработените за 12.2010  -   2.003.558 ден 
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-  Тековни обврски спрема добавувачи                            -  28.115,894 ден   
Тековните обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски за потрошена 

електрична енергија, телефон , вода, извршени градежни работи и сл. за месец декември 
2010 а кои фактури како задолженија се добиени во месец јануари 2011 година.Ова е 
соодветно на сметководствениот правилник за  буџет и буџетски корисници 
 

Заклучно со 31.12 2010 година вредноста на постојаните средства на Општина 
Свети Николе изнесуваат 192.083.374 денари со следната структура: 
 
 

Р.бр Постојани средства на Општина  
Вредност 

2010 

 
Вредност 

2009 

Сооднос 
2010/2009 

% 

1 Нематеријални средства 28.155 51.211 54,97

2 Градежни објекти 49.304.050 46.171.373. 159,63

3 Опрема 10.425.680 6.374.419 163,55

4 
Материјални средства во  
подготовка 132.325.489 123.584.357 107,07

Вкупно 192.083.374 176.181.360 109,02
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура на постојани средства за 2010 год.

0%
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5%
69%

Нематеријални средства
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Материјални средства во 
подготовка
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Структура на постојани средства за 2009 год.

0%
26%

4%
70%

Нематеријални средства

Градежни објекти

Опрема

Материјални средства во 
подготовка

 
 
 
 
 
 
 
 

Постојани средства на Општина Свети Николе за 2009 и 2010 год.

0
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3.  Реализација по програми за извршување на буџетот 
 

Вкупните расходи по утврдени намени и резерви се реализирани по следните 
програми: 
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А  - Совет на Општина 
Д  - Градоначалник 
Е  - Општинска администрација 
Г  - Локален економски развој 
Ф  -Урбанистичко планирање и уредување на просторот 
Ј  - Комунални  дејности 
К - Култура 
Л  - Спорт 
М - Социјална заштита и заштита на децата 
Н - Образование 
Њ - Противпожарна заштита 

 
 
 
 
 
 
 

Програми 
Планирано 
2010 

Реализирано 
2010 

реализирано/планира
но 
 

Противпожарна заштита 4.812.000 4.768.257 99,09 
Социјална заштита 29.076.906 21.892.377 75,29 
Спорт и рекреација 1.630.000 3.114.419 191,07 
Култура 7.981.113 7.105.740 89,03 
Образование 120.914.369 120.914.269 100,00 
Локален економски развој 1.935.000 713.039 36,85 
Програма  за уредување на 
градежно земјиште 23.698.759 13.714.620 57,87 
Капитални трошоци на 
Општината 4.701.590 3.915.369 83,28 
Општинска администрација 32.215.426 28.590.484 88,75 
Месна самоуправа 0 0   
Градоначалник 3.589.416 3.195.504 89,03 
Совет на Општина 2.365.223 1.937.750 81,93 
Вкупно 232.919.802 209.861.828 90,10 
 
 

Планирани и реализирани расходи по програми за 2010
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Реализирано 2010
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3.1. А – Совет на општина 
 

Во буџетот на Општина  Свети Николе за програмата на А - Совет на Општина од 
планираните   2.365.223   денари реализирани се 1.937.750  денари односно реализирана е 
програмата на советот со 81,92%. 
  Советот на Општина Свети Николе во 2010 година одржа 14 работни седници. За 
работењето на членовите на советот во  2010 година на име  надоместоци   исплатени се 
1.533.916 денари, односно 79,15% од вкупната реализација. Од тековните  резерви се 
потрошени средства во износ од 48.000 ден односно 2.47 %.  
 Преку програмите на Советот на општина Свети Николе се реализирани и други  
потпрограми и тоа „Програма за активностите на општина Свети Николе во областа на 
промоцијата и комуникацијата со јавноста”, „Пограма за активностите  на општина Свети 
Николе во областа на меѓународната соработка “, „Програма за активностите на општина 
Свети Николе за поддршка на НВО секторот”и „Програма за активностите на општина 
Свети Николе во областа социјалната заштита”. Подолу ќе бидат прикажани деталните 
извештаи по пооделните потпрограми кои се реализирани преку програмата на Советот на 
општина Свети Николе. 
 
 -ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО ОБЛАСТА 
НА ПРОМОЦИЈАТА И КОМУНИКАЦИЈАТА СО ЈАВНОСТА ЗА 2010 ГОДИНА. 
 Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на промоцијата 
и комуникацијата со јавноста во 2010 година беше фокусирана на зајакнување на 
капацитетите за комуникација со граѓаните. Генерална цел на програмата беше промоција 
на општината и воспоставување на добра комуникација со граѓаните во прилог на развојот 
на локална демократија и заедничко делување на планот на развој на локалната заедница 
во целина. 

Покрај фокусот на двонасочната комуникација со граѓаните, програмата беше 
насочена и кон воведувањето на практиката за истражување и анализа на задоволството 
на граѓаните од услугите што ги обезбедува општината во рамките на своите надлежности 
во насока на обезбедување на валидни податоци што ќе послужат како потенцијални точки 
на подобрување.  

Насочена кон сите граѓани на подрачјето на општина Свети Николе како генерална 
целна група, програмата опфати и рамка на активности насочени кон специфични целни 
групи.  

Генерално, програмата целеше кон подобрување на комуникациските капацитети и 
обезбедување на ефикасна, ефективна комуникација со граѓаните и зголемување на 
транспарентноста на општината.  
 Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на промоцијата 
и комуникацијата со јавноста во 2010 година опфати вкупно 9 активности. За реализација 
на програмата беа планирани средства во висина од 90.000 денари. Во имплементацијата 
на програмата се потрошени вкупно 90.000 денари.За Подготовка и реализација на 
кампања за наплата на даноци ( изработка на флаер, ТВ и радио спот, плакат) потрошени 
се 20.000,00 денари Подготовка и реализација на кампања за јавна чистота и управување 
со цврст комунален отпад ( реализација и емитување на тв и радио спот, флаер, 
плакат)потрошени се 20.000 денари Подготовка и реализација на кампања за услугите што 
граѓаните можат да ги добијат во едношалтерската канцеларија ( печатење на флаер, 
изработка на плакат, изработка и емитување на ТВ  и радио спот)потрошени се 30.000 
денари и 
 за Презентации посветени за работата на општината потрошени се 20.000 денари 
 
 

Кампањата за наплата на даноци е реализирана преку известувања на јавноста 
(преку сите локални електронски медиуми – 1 локални телевизии, едно локални радио и 
преку страната на општината) за обврската на граѓаните за плаќање на данокот на имот и 
комунални такси. За реализација на кампањата се потрошени 15.087 денари.  
 

Кампањата за борба против корупцијата е реализирана во соработка со Државната 
комисија за превенција и репресија на корупцијата.  
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100.000 денари се реализирани за печатење на ѕидни,столни календари и визит 
карти. 

10.000 денари се потрошени за кампања за информирање на граѓаните за отворени 
средби со градоначалникот.  

За потребите на општина Свети Николе издадени се два локални весника кои 
информираа за реализацијата на програмата на градоначалникот во текот на 2010. 

Активноста промоцијата на претпристапниот инструмент ИПА е реализирана од 
страна на Секретаријатот за европски прашања кој работеше со специфични целни групи: 
бизнис секторот и земјоделците. За реализација на оваа активност не се потрошени 
средства од буџетот на општината.  

Заклучок: 
Генералната цел на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на промоцијата и комуникацијата со јавноста во 2009 година е во целост 
остварена. 

Реализираните активности придонесоа за поголема информираност на граѓаните 
за работата и услугите на Општина Свети Николе.  

- ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО ОБЛАСТА 
НА МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА   

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
Меѓународната соработка во 2010 година беше насочена кон продлабочување на 
меѓународната соработка и реализација на конкретни активности и проекти во рамките на 
евроинтегративните процеси.Конкретно, програмата целеше кон продлабочување на 
соработката со збратимените градови и  градовите пријатели на Свети Николе, 
реализација на заеднички активности и проекти, зајакнување на капацитетите преку 
размена на искуства и искористување на можностите за туристичка и економска 
презентација на Свети Николе. 

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
меѓународната соработка опфати  повеќе области на  активности. Од предвидените 
2.317.000 денари во програмата, реализирани се 351.480 денари.  

За организиран престој на делегации на збратимените градови и градовите 
пријатели на Свети Николе во рамките на традиционалните меѓународни манифестации, 
реализирани се 150.000 денари.  

За организирани посети на Градоначалникот,  реализирани се средства во висина 
од 81.480 денари. 

Во рамките на Програмата, 120.000 денари се реализирани за организирано 
учество на групи и поединци од Свети Николе на културни манифестации во странство. 

Заклучок: 
Генералната цел на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на меѓународната соработка  не во целост остварена.Проектите кои требаше да се 
поднесат поради промената во Вардарскиот регион сеуште не го имаат дадено својот 
максимален придонес. Покрај продлабочувањето на соработката на билатерален план, 
општината започна со реализацијата на проекти во рамките на Програмите на заедницата 
на Европската Унија.  

Реализираните активности придонесоа за продлабочување на соработката со 
збратимените и градовите пријатели на Свети Николе како и отворање преговори за 
проширување на соработката со општини од други земји. Во јуни, 2010 година Општина 
Свети Николе се збратими со градот  од Република Грција кој треба да е партнер во 
заедничките проекти за меѓународната соработка. Целта на програмата е  зајакнување на 
капацитетите на општината на планот на меѓународната соработка како на меѓуопштинско, 
така и на регионално ниво.  

 
- ПОДДРШКА НА НВО СЕКТОРОТ 

Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 
2010 година беше димензионирана на 448.000 денари од кои 180.000 за подмирување на 
активноста на Здружение  „Демократија”. На Доброволното противпожарно друштво 
испалтени се 50.000,00 денари на  Здружение на борци од воениот конфликт 2001 -2002 „ 
Александар Серафимов”исплатени се 60.000 денари, на Фондација „Евроцентар” се 
исплатени средства во износ од 123.000,00 денари а средствата се однесуваа за исплата 
на трошоци во делот за персонален данок за индивидуални земјоделци на територијата на 
општината. За потребите на Здружението на инвалиди потрошени се средства во износ од 
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10.000,00денари а за организирање на заеднички манифестации и обележувања на истите 
потрошени се 20.000,00  денари. 

За заедничките активности со Здружението на резервни официри не се исплатени 
средства и истите ке се реализираат во текот на 2011 година. Вкупниот износ исплатен за 
оваа програма изнесува 413.000 денари што е 92% од планираното. 

 
-„ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО ОБЛАСТА 

НА  СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА” 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната 

заштита за 2010 година содржи активности како што се помошта што ја дава Општината на 
социјално загрозени семејства, планирани активности по Агенда 2, едукации, 
рехабилитација на деца, едукации за превентива. 

Согласно надлежностите во оваа област во изминатиов период беа спроведени 
активности насочени кон поттикнување,  поддржување и помагање на одделни групи 
граѓани, организирање трибини за родова сензибилизација и здравствени едукации за 
превенција итн. Но, сепак останаа одредени позиции од програмата не доволно 
разработени и не реализирани како СОС линијата, набавка на социјални пакети и сл. 

Општина Свети Николе посебно место посвети на децата и лицата со посебни 
потреби и како проект преку ЦИР-а обезбеди изградба на објект под надлежност на 
општината  како кофинансиер и за истиот од буџетит на општината се исплатени 449.294,00 
денари а  од самите донатори исплатени се заклучно до овој момент комплетно средствата 
во износ од 3.056.117,00 денари и самиот објект е комплетно завршен од самиот проект 
„Подадена рака “ 

Тековни активности 
Покрај наведените активности Општина Свети Николе на почетокот на учебната 

година на децата без родители кои се ученици во основно и средното образование им 
обезбеди училишен прибор, а за новогодишните празници за нив и за децата со посебни 
потреби беше организирана театарска претстава и им беа доделени прикладни подароци.  

 
  
3.2. Д – Градоначалник 
 

Во програмата на градоначалник од планираните  3.598.416 денари во буџетот, 
реализирани се 3.195.504 ден. односно  88,80 %.  

Најголем дел се однесуваат за исплатени плати и надоместоци од плати во износ 
од  983.819 денари односно 30.78 %. Од тековните резерви во програмата на 
градоначалник се потрошени 324.048 денари или 10.14% за исплата на смртен случај на 
вработени во општинските јавни институции.  Другиот дел од средствата во износ од 22,93 
% се исплатени  на име патни и дневни трошоци и комунални услуги, комуникации и 
транспорт, сместување на преставници од АРМ по Одлука на Советот како и за 
репрезентација и прехрамбени продукти и пијалоци. 

На класата 464 има остварено исплати  во износ од 804.787 денари кој 
процентуално изнесува 25,18% од вкупниот планиран буџет за оваа програма. Исплатите 
се однесуват за опремнини при пензионирање од буџетските корисници.За исплата на 
социјални трнсфери и иплати по основ на новороденчиња испалтени се средства во износ 
од 350.000,   денари и тоа изразено во процент изнесува 10,95%  од реализираниот буџет 
 
 
3.3.   Е – Општинска Администрација 
  

Во вкупниот буџет на Општина Велес за реализација на  оваа програма беа 
предвидени средства во износ од 32.215.426 денари, а се реализирани 29.174.406 денари 
или 90,56 %. 

Најголем дел се однесува за исплатени плати и надоместоци од плати за 
вработените во општинската администрација во износ од 15.782.342 ден односно 



 24 

учеството во однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува  54,09 %. На име 
договорни услуги реализирани се 2.237.602 денари или 7,66 % во однос на вкупната 
реализација по оваа програма.За стоки и услуги (комунални услуги , греење , комуникација, 
транспорт,ситен инвентар и тековно одржување) се потрошени 9.964.812 ден или 34,15 % 
од вкупната реализација по програма Е-Општинска администрација. За субвенции и 
трансфери исплатени се 2.473.439 денари односно 8.47%. 

Во ЕА програма за капитални расходи реализирани се средства во износ од 
3.915.369 денари или 83,27%  од вкупниот планиран буџет кој изнесува 4.701.590. Најголем 
дел се реализирани  за набавка компјутерска опрема (хардвер и софтвер) реконструкција 
на делови во зградата на Општината,како и купување на друга опрема во 
Општината.Најголем дел од оваа капитална програма отпаѓа на набавката на багер –
ровокопач за потребите на ЈКП и износот кој е платен изнесува 2.720.759,00 денари или во 
процент изразено изнесува 75,69% од вкупно реализираните средства.Остатокот на 
средства се однесува на  набавка на опрема и канцелариски мебел.  

 За потребите на ЈКП Комуналец општината има издвоено средства кои се 
исплатени  за набавка на мотор за асфалтен бетон во вредност од 71.490,00 денари како и 
циркулар за асфалтен бетон кој има вредност од 28.450,00 денари.За потребите на ЈКП 
Комуналец општината набави „Лада Нива-1600” денари која е исплатена преку оваа 
програма и вкупната вредност за  набавка  на половното моторно возило изнесува 
350.000,00 денари. 
 
 

    3.4   Г- Локален економски развој 
 
 

Активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој 
се дефинирани во рамки на Програмата за ЛЕР. Цел на оваа Програма е забрзан и 
динамичен развој на општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и 
структурни приоритети. Вкупниот износ од оваа програма изнесува 785.000 вкупно.Од овој 
вкупен износ исплатени се 713.039 или во вкупен процент 90,83% 
Предвидени активности со Измените и дополнувањата на Програмата за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на локален економски развој за 2010 година се:  
 
1. Обука на бизнис секторот за пристап до донаторски средства и изработка на апликации 
во рамки на ИПА – Инструментот за предпристапна помош . Во 2010 година реализирани 
се обуки за информирање на земјоделските производители за ИПАРД –во соработка со 
Министерсгво за земјоделство. Исто така во соработка со  Европскка банка за обнова и 
развој извршено е информирање на стопанските субјекти за на за достапни кредитни 
линии и неповратни средства за пристап до средства за инвестиции со цел задоволување 
на ЕУ стандарди во производството. За овие активности не се потрошени средства од 
општинскиот буџет. 
 
2. Превод и печатење на Профил и Стратегија за локален развој на Општина Свети Николе 
–оваа активност е реализирана во 2010 година со средства од општинскиот буџет во износ 
од 86.000 денари. 
   
3. Изработка на физибилити студија за искористување на алтернативни извори на енергија 
- оваа активност е реализирана во 2010 година во соработка со Министерстсво за животна 
средина на иницијатива на заинтерсеиран приватен инвеститор и не се потрошени 
средства од општинскиот буџет за изработка на Студијата. 
 
4. Подготовка и печатење на промотивни материјали – оваа ставка е реализирана со 
средства од општинскиот  буџет во вкупен износ од . 250.000 Изработени се разгледници, 
брошура и плакати за Тодорица и брошура (36.000 денари), Економски потенцијали и 
можности за инвестиции (38 000денари.).        
 
5. Настап на саемски манифестации – Општина Свети Николе настапи на саемот на 
региони „Сакај ја Македонија” во Скопје и за потребите на настапот изработени се 
промотивни материјали и набавени се материјали за декорација на штандот во вкупен 
износ од 20.000,00 
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6. Учество во финансирање на Центарот за  развој на Вардарскиот плански регион –овие 
средства во вкупен износ од 95.000 денари сеуште не се реализирани од буџетот на 
општина Свети Николе поради субјективни причини и истите ке се реализираат во текот на 
2011 
 

 
 
  3.5.    Ф - Урбанистичко планирање и уредување на просторот 
 

За реализација на програмата за урбанистичко планирање и уредување на 
просторот предвидени се 2.650.000 денари а реализирани се 1.919.879 денари или 72,45 
%. Извршувањето на оваа програма се одвиваше по следните позиции 
(потпрограми).Реализирани се следниве активности во делот на урбаниозамот  како што се 
наведени во табелата што следи: 

 
 

            Табела   за урба
нисти
чки 

плано
ви      
на  

Општина  
Свети 

Николе  за  
2010  

година 

Р. 
Б. 

Вид на УП Насе
лено  
место 

Насе
лба 

Тех.бр. и 
датум 

Согласност 
број и датум 

Одлука број и 
датум/Решение број и 
датум 

1. ДУП   за   дел  од  
У.Е.”1”  Плански  
опфат  меѓу  
ул.”Карпошева”, 
ул. “Пиринска”, 
ул.”Крсте  
Мисирков”, крак од 
ул. “Крсте 
Мисирков” и  
ул.”Јане 
Сандански” 

Дел 
од 
У.Е.1 

Урбан  
модул 

02/09  од 
06.2009  год. 

 Одлука  бр.07-209 од 
22.02.2010  год. 

2. ДУП  за дел од 
У.Е.”1” Плански  
опфат  меѓу  
ул.”Карпошева”, 
ул. “Октомвриска”, 
и  ул.”Кочо  Рацин” 

Дел 
од 
У.Е.1 

Урбан  
модул 

152/09  од 
04.2010  год. 

 Одлука бр.07-569  од 
24.06.2010год. 

3. ДУП  за “Стопански  
комплекс”  
КП 8149, КО Свети  
Николе, Општина  
Свети  Николе 

Стопа
нски 
компл
екс 

КП  
8149 
КО  
Свети 
Никол
е-град 

2450/09 од 
07.2010 год. 

 Одлука бр.07-689   од  
07.09.2010 

4. ЛУПД за примарна 
и финална 
земјоделска 
обработка на КП 
299 и КП 300 КО 
Кадрифаково, 
Општина  Свети  
Николе  

ЛУПД  
 

КП 
299 и  
КП 
300  
КО 
Кадри
факов
о 

5/10 од 
02.2010 год. 

 Решение бр.0902-185/1  
од 15.02.2010 

5. ЛУПД за КП 901/2 , 
дел од КП 1281 и 
1475/1 УПВНМ за 
изградба на 
полигон за обука 
на возачи 

ЛУПД КП 
901/2 
, дел 
од КП 
1281 
и 

55/09 од 
01.2010  год. 

 Решение бр.0902-187/2   
од  25.02.2010  
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м.в.Аргач КО 
Пеширово,Општин
а Свети Николе 

1475/
1 
КО 
Пеши
рово 

6. ЛУПД за 
инфраструктурна  
градба Е1-паркинг 
простор  , дел од 
КП 10015 
,локалитет: 
плоштад Илинден 
,Општина Свети 
Николе 

ЛУПД Дел 
од  
КП 
10015 

137/09 од 
11.2009 

 Решение бр.0902-371/2   
од  08.04.2010 

7. ЛУПД за дел од КП 
11347/1 – населба 
“ЛИСКА” Градежна 
парцела  меѓу  
ул.”Ударничка 
“,”Овчеполска” и 
“101”  ,Општина 
Свети Николе 

ЛУПД Дел 
од  
КП 
11347
/1 

206/10 од 
08.2010 

 Решение бр.0902-573/3   
од  11.08.2010 

8. ЛУПД за КП 10125 
ДУП за дел од У.Е. 
“1” и “2” Градежна 
парцела меѓу 
ул.”Вељко 
Влаховиќ” и 
“Рахилка  Гонева 
“,Општина Свети 
Николе 

ЛУПД КП 
10125 

76/10 од 
02.2010 

 Решение бр.0902-267/5  
од 13.08.2010 

9. ЛУПД за КП 9617 
ДУП за дел од  
У.Е. “1” и “2” 
Плански  опфат  
меѓу ул.”Орце 
Николов” и 
“Македонска 
“,Општина Свети 
Николе 

ЛУПД КП 
9617 

161/10 од 
04.2010 

 Решение бр.0902-61/3  
од 25.08.2010 

10 ЛУПД за изградба 
на капела КП 
4111,4112,4113,41
14, дел од 4115 и 
4044  Локалитет: 
Градски гробишта 
,Општина Свети 
Николе 

ЛУПД КП 
4111, 
4112, 
4113, 
4114, 
дел 
од КП 
4115 
и 
4044   

90/10 од 
03.2010 

 Решение бр.0902-511/4  
од 02.09.2010 

11 ЛУПД за КП 10027 
ДУП за дел од  
локалитет “Градски 
пазар”Плански  
опфат на 
ул.”Ленинова” 
,Општина Свети 
Николе 

ЛУПД КП 
10027  

242/10 од 
08.2010 

 Решение бр.09-495  од 
01.11.2010 

12 ЛУПД за КП 
10926/3 ДУП за 

ЛУПД КП 
10926

270/10 од 
10.2010 

 Решение бр.0902-57/8  
од 03.11.2010 
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дел од  населба 
“Лиска”Плански  
опфат на ул.”Питу  
Гули” и “Моша  
Пијаде” ,Општина 
Свети Николе 

/3  

13 ЛУПД за КП 9266 и 
9267  ДУП  за дел 
од  У.Е.”3” Плански  
опфат на ул.”Питу  
Гули”  ,Општина 
Свети Николе 

ЛУПД КП 
10926
/3  

241/10 од 
10.2010 

 Решение бр.09-451/7  од 
08.11.2010 

14 ЛУПД за КП 6294  
за  изградба на 
фотоволтаичен  
систем за 
производство на 
електрична 
енергија  м.в. 
Горни ливади КО  
Свети  Николе  
,Општина Свети 
Николе 

ЛУПД КП 
6294   

199/10 од 
06.2010 

 Решение бр.0902-206  
од 13.12.2010 

15 ЛУПД за изградба 
на откупен центар  
за откуп на 
земјоделски 
производи   на  КП 
355/1 , 367   м.в. 
Горна  Јурија  КО 
Амзабегово, 
Општина  Свети  
Николе  

ЛУПД  
 

КП 
355/1 
, 367    
КОАм
забег
ово 

200/10 од 
06.2010 год. 

 Решение бр.0902-314/8  
од 23.12.2010 

16 ЛУПД  за  КП 
34/1,34/2  за 
стопански  објект 
од мало 
стопанство   м.в.” 
Дудин  Дол”  КО 
Црнилиште, 
Општина  Свети  
Николе  

ЛУПД  
 

КП 
34/1,3
4/2      
КОЦр
нили
ште 

101/09 од 
05.2010 год. 

 Решение бр.0902-120/2  
од 20.01.2011 

17 ЛУПД  за  изградба  
на Е3-
некомпатибилна 
инфраструктура – 
склад за неопасен 
отпад –КП 4011/1 и 
4019/1  м.в.” 
Кучемелци”  КО 
Свети  Николе, 
Општина  Свети  
Николе  

ЛУПД  
 

КП 
4011/1 
и 
4019/1   
КО  
Свети 
Никол
е 

235/10 од 
10.2010 год. 

 Решение бр.09-63/2  од 
05.02.2011 

 
 
Позиција Ф1 - Урбанистичко планирање  
 Оваа програма има реализација во износ од 1.106.363 или вкупно за изработка на 

просторни и урбанистички планови потрошени  од вкупно предвидените 1.500.000 денари 
73,76% 
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Позиција Ф2 - Уредување на градежно земјиште  
За експропријација, за надзор над изведба на градежни објекти и геодетските 

услуги од предвидените  средства во износ од 1.150.000 денари се потрошени средства во 
износ од 813.516,00 денари односно  реализираните се планираните активности во износ 
од 70,74%. 

 
 

 

3.4. Ј – Комунални дејности 
 
 Во програмата за комунални дејности за 2010 беа предвидени средства во 

износ од 17.733.759,00 а беа реализирани 13.064.619,50  односно реализацијата на 
прогармата изнесува од 73,67%. Програмата се реализираше по одделни подпрограми чија 
реализација чие извршување ќе биде подолу образложено:  

 
Ј0- Одржување на урбана опрема 
 
   Оваа програма има минимални средства предвидени во износ од 30.000,00 

денари и сите се искористени за набавка на корпи за отпадоци а минимален износот затоа 
што општината доби помош како донација за поставување на корпи за отпадоци . 

 
ЈГ -  Изградба на системи за водоснабдување 
За исплата на определени останати неисплатени а изработени работи за   Систем 

за водоснабдување во  Свети Николе потрошени се 1.149.759,00 денари кои од 
предвидените средства на програмата имаат реализација од 100% 

 
 
Ј3 - Јавно осветлување 
Од оваа ставка се изврши наплатата за потрошената електрична енергија, 

одржувањето на јавното осветлување, се врши набавка на репро материјал за јавното 
осветлување, се проширува постоечката мрежа за улично осветлување. Вкупниот износ за 
оваа програма изнесува 5.204.000  денари  односно планираните активности се 
реализирани во вкупен износ од 2.809.573.50 денари или 53,99%. Од вкупниот износ за 
електрична енергија се исплатени 2.105.573,50 или како процент од вкупно реализираните 
расходи 75% а остатокот од 12,45% отпаѓа на репроматеријали.Остатокот на средства се 
за капитално вложување на ставка капитални работи на други објекти во процентуална 
зафатеност од 12,54% 

  
 
Ј4 -  Јавна чистота 
Согласно Програмата за чистење на јавнопрометни површини за 2010 година ова 

програма е предвидена согласно програмата за месечно задолжување од страна ЈКП 
Комуналец и истата изразена во бројки изнесува 1.660.000 и од планираните остварени се 
1.495.523,50 денари(90,09%). Од тоа сите средства се на класата за поправки и одржување 
на јавно прометни површини 

 
  
Ј6 -  Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на 
режимот на сообраќај  
Оваа програма опфаќа одржување на локалните патишта и улици на територијата 

на урбаните и селските населби и за одржување во зимски услови потрошено е за набавка 
на сол износ до 120.000 денари а остатокот отпаѓа на регулирање на сообраќаниот режим. 
Вкупниот износ за оваа програма изнесува 1.150.000 денари а реализирани се 910.120,50 
или 79,14%  

За потребите на ЈКП Комуналец има набавено машина за бетонски плочки и миксер 
за мешање на полусув бетон во вкупен износ од 300.000,00 денари.Набавената машина е 
половна. 

 
ЈД -   Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 
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     Се изврши асфалтирање на дел од ул.„Вера Циривири”,реконструкција на 
улицата „Кочо Рацин”ул.„Карпошева”Се изработи ново сообраќајно решение за регулирање 
на сообраќајот во централното градско подрачје помеѓу „Кочо Рацин” и „Карпошева” 

Се асфалтира паркин просторот  на Плоштад Илинден со комлетно поврзување со 
Градскиот парк како идејно решение за проширување на паркинг просторот во централното 
подрачје. 

     Се поплочи  со префабрикувани бетонски елементи дел од ул.„ Гоце 
Делчев”како и сите други улици кои беа тесни грла на територијата на општината. 

Од предвидените 7.000.000 реализирани се 5.000.000 денари или реализирани се 
активност во износ од 71,42% од планираните. 

  
 
ЈФ -   Изградба на сообраќајна сигнализација 
Извршено е хоризонтално обележување на улиците низ градот и вертикална 

сигнализација и се изврши замена на легнатите  полицајци во вкупен износ од 555.430,00 
денари кој од предвидените 620.000,00 денари изразено процентуално 89,58%). 

 
Ј7 -   Одржување и користење на паркови и зеленило 
Средствата предвидени за одржување на градското зеленило се потрошени за 

спроведување на Програмата за користење и одржување на паркови и зеленило за 2010 
година преку месечно задолжување од страна на ЈКП Комуналец. Извршена е набавка на 
цветен пикиран расад за пролетното и есенското уредување на цветните површини во 
градот, набавен е дендро материјал за уредување на жардињерите во градскиот парк како 
и на жардинериите поставени пред „Астра” и дру локации кои се наогаат во нашето 
централно градско подрачје. Извршено е  набавка на тревно семе за затревување на 
новоподигнатите зелени површини . Од предвидените 670.000 реализирани се 503.967 
денари (75.22%) За потребите на ЈКП Комуналец  набавени се машини од страна 
општината кои во вкупен износ од 72.000 денари кои се преотстапени на користење на ЈКП 
комуналец.  
 

ЈМ -  Паркови и зеленило (капитални расходи) 
 За потребите на ЈКП Комуналец општината има издвоено средства кои се 

исплатени  за набавка на мотор за асвалтен бетон во вредност од 71.490,00 денари како и 
циркулар за асфалтен бетон кој има вредност од 28.450,00 денари и резорвоар за истиот и 
држач во вредност од 75.939.00 денари. Овие средства припаѓааат на оваа програма но 
исплатени се преку програмата ЕА – капитални расходи 

 
Ј8 -   Други комунални услуги 
Во 2010 година извршена е пролетна и есенска дератизација на јавнопрометни 

површини и брегот на реката Периш од страна на ЈКП Комуналец ; извршено е авионско 
третирање против комарци во два наврати; и вкупниот износ изнесува 110.246,00 денари 
како и редовно и континуирано справување со кучиња скитници . 

Од предвидените 250.000 реализирани се 110.246 денари  или 44,10% .  
  

3.7. К – Култура 
   Од општинскиот Буџет за 2010 година  соодветно на Програмата за култура која е 
спроведена транспарентно и се доделени финансиски средства за покривање на повеќе 
манифестации кои ги организираше општината заедно со Домот на културата. Беа 
спроведени одбележувања  на сите позначајни датуми за нашиот град. Беше спроведен 
Меѓународниот фестивал за танци и ора „Тодорица 2010”. За првпат  на денот на патронот 
на градот се доделуваа награди за животно дело и заслижни просветни работници за 2010 
кои беа прогласени и наградени од страна на општината.  
  Мораме да напоменеме дека по долги години се одржа „Златен глас” 
манифестацијата која беше одлично прифатена од страна на граѓаните како оживување на 
долгогодишните организирани манифестации кои беа традиција од поодамнешните години. 
Беа доделени награди на најуспешните а исто така беа ангажирани во изработката наши 
познати сликари-уметници кои дадоа свој придонес во успешното организирање на оваа 
манифестација.  
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Во текот на 2010 година на аматерскиот театар „Сцена 71” се исплатени средства 
во вкупен износ од 223.000 денари за одржување на театарската престава „Мојата жена се 
вика Борис”. 

За подеталните активности кои се спроведени од страна на културата имаме 
посебна точка од Домот на културата „Крсте Петков Мисирков’ 

За потребите од културата потрошени се средства во износ од 730.085,00 денари 
 Блок дотациите за овие програми изнесуваат 
3.8. Л – Спорт и рекреација 
 

Користејќи го законското право Општина Свети Николе и во 2010 година ги 
разгледуваше програмите на соодветните спортски клубови и потребите за финансирање 
на иститена спортот.. За оваа програма се предвидени 683.000 денари и исплатени се 
498.000 денари или процентуално 72,91% 

Мораме да напоменеме дека се заврши и се пушти во употреба новото спортско 
игралиште во општина Свети Николе 

По донесувањето на Програмата, Сојузот на спортови, во соработка со своите 
членки спортските клубови, друштва и организации, пристапи кон нејзина практична 
реализација. 

Програмата од областа на спортот во 2010 година опфаќа: 
Спортски манифестации 
Поддршка на спортски сојузи 
Масовна физичка култура 
Поддршка на спортот во градот 
Инвестиции 
 
Спортски манифестации 
За сочувување на континуитетот од областа на спортот за кој постои интерес кај 

граѓаните, спортистите и спортските организации, организирани се и реализирани одреден 
број на спортски и спортско-рекреативни манифестации од кои посебен интерес кај 
граѓаните предизвикаат турнирите во мал фудбал, за ова манифестација исплатени се 
70.000,00 денари 

 
Подршка на спортски сојузи 
Со цел да вклучат поголем број млади во спортскиот живот, Општината ги 

поддржува спортски сојузи и нивните активности. Во 2010 година финансиска поддршка 
добија Сојузот на училишен спорт во износ од 9.000,00 денари 
 

Поддршка на спортот во градот 
Согласно основните цели на Програмата, Општината Свети Николе прави напори 

да го поддржи и да создава услови за што поголем развој на спортот во градот.  Особено е 
важно да се подобруваат условите на локално ниво за развој на квалитетниот спорт. 
Бидејќи средствата предвидени со Буџетот на Општината за 2010 година за оваа намена 
се ограничени, Советот на Општина Свети Николе донесе Решение за распределба на 
средства во висина од 498.000 денари за поддршка на квалитетниот спорт во градот. 
Согласно изградените критериуми најголем дел од средствата се доделени на спортски 
екипи кои се натпреваруваат во првата и втората лига, а потоа редоследно на екипите од 
пониските спортски рангови. 

Средствата спортските екипи ги трошеа исклучиво наменски за плаќање 
надоместок за користење на спортските објекти, за подмирување на судиски и делегатски 
трошоци, за котизација за учество во лига и за патни трошоци на екипите. За начинот на 
трошење на средствата спортските организации поднесуваат извештај. 

Од оваа програма исплатени се следниве износи : 
• Ф.К. Овче Поле ............................................................164.000,00 
• Р.К. Овче Поле .............................................................220.000,00 
• МИА –велосипедски клуб ................................................5.000,00 
• Отворени фудбалски школи ..........................................30.000,00 
• Пробатон –здружение на граѓани ...................................70.000,00 

 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спортот за 

2010 година беше насочена кон обезбедувањето на активен однос на Општината кон 
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задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на спортот, сочувување 
и афирмирање на постојниот квалитет, презентирање и афирмирање на Општина Свети 
Николе преку спортот. Во реализацијата на Програмата учествуваа постојните 
регистрирани спортски организации и нивните управни органи во кои пак членуваат голем 
број на спортисти, граѓани од различна возраст и од обата пола.. 

 
 
3.9. М – Социјална заштита и заштита на децата 
 

Оваа програма ги опфаќа активностите на Општина Свети Николе во областа на 
социјалната заштита и заштита на децата преку  Општинската јавна установа Детска 
градинка „Рахилка Гонева”. За реализација на оваа програма беа планирани средства во 
износ од 29.076.906 денари кои во најголем дел се однесуваат на блок дотација за плати 
на вработените во Детската градинка, наменските дотации и средствата од 
самофинансирање.Во 2010 година за планираните активности во областа на социјалнта 
заштита и заштита на децата се реализирани средства во вкупен износ од 21.836.260  
денари   или програмата е реализирана  со 87,90 %. 

Износот на планираните средства за  блок дотацијата изнесува 20.135.789 денари 
додека во текот на 2010 година истите се реализирани во износ од 17.970.500 денари 
односно реализирани се средствата во износ од 89,24 %.  

Детската градинка работи во 2 клона , во објекти за кои е потребно редовно да се 
одделуваат средства за одржување и реконструкција. Иако капиталните инвестиции во 
оваа област се обврска на државата, Општина Свети Николе со средствата од Буџетот на 
општината  во износ од 222.112,00 денари изврши замена на салонитни табли на покривот 
на клон ИИ во Детската градинка. 

Општината даде и целосна поддршка на сите проекти што ЈОУ ДГ „Рахилка 
Гонева” во текот на 2010 година ги реализираше со свои средства и со средства на 
Министерството за труд и социјална политика. 

За капитални инвестиции во детската градинка се потрошени средства во  износ од 
2.002.568,00 денари 
 

3.10. Н – Образование 
 
Во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

образованието за 2010 година планирани се средства  во износ од 120.914.269 денари а 
реализирани се  113.051.452 денари или Програмата е реализирана во износ од 93,50 %. 
Во делот на  трансфер на средства се прикажани средствата за блок дотација  во 
основното и средното образование. 

Планираните трансфери за основното образование за 2010 година изнесуваат 
66.988.740 ден. и истите се реализирани во износ од 65.747.282 ден. или 98,14 %. 

Планираните трансфери за 2010 година изнесуваат 33.823.000 ден. за средното 
образование  и истите се реализирани во износ од 33.370.000 ден. или 98,66 %. 
 
 Активности 

Во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
образованието за 2010 година, во делот Активности се предвидени манифестациите што 
училиштата самостојно ги организираат на почетокот и крајот на секоја учебна година, 
како и изборот на најдобар наставник во основното и средното образование чие 
прогласување е поврзано со обележувањето на Денот на просветните работници 24 Мај.  
Но во текот на 2010 година за најдобар наставник во основното образование беше избран 
г-дин Миле Кралевски наставник по ликовна уметност во ООУ „Гоце Делчев”, а за 
најдобар наставник во средно образование беше прогласен г-дин Благој Арсов наставник 
по историја во ОСУ Гимназија „Кочо Рацин”. 
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3.11.    Њ – Противпожарна заштита 

  
 Со новите надлежности на општините во процесот на децентрализацијата 

работата и вработените во Територијалната противпожарна единица  станаа дел од 
администрацијата на Општина Свети Николе. 

При пренесувањето на надлежностите од државно на локално ниво, Општина 
Свети Николе презеде вкупно 10 пожарникари. Во текот на 2008  година се вработени 
уште пет лица и вкупниот број на вработени изнесува 14 лица затоа што едно лице има 
починато. 

 Во согласност со Законот за пожарникарство (Службен весник на РМ 67/04), 
средствата за плати и надоместоци за плати за вработените во Територијалната 
противпожарна единица се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, додека 
финансирањето на другите оперативни активности и тековно одржување се  средства од 
Буџетот на Општина Свети Николе. Поради тоа, во Програмата за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната 
заштита во 2010 година, за плати и надоместоци за плати за вкупно 15 вработени во 
ТППЕ планирани се средства од Буџетот на РМ во вкупен износ од  4.012.000 денари а 
реализирани се во износ од 5.819.128 од кој 1.807.128,00 денари се испалтени преку 
општинската администрација .  

 Во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
заштитата и спасувањето и противпожарната заштита  за 2010 година беа планирани   
800.000 денари од Буџетот на  Општина Свети Николе.  

Со оглед на фактот дека со Законот за пожарникарство е предвидено  финансиско 
учество на општините кои не формираат Територијална противпожарна единица, во 
Програмата за 2010 година планирани се 310.000 денари  од општината Лозово, на која 
Општина Свети Николе им дава услуги од областа на противпожарната заштита. Меѓутоа, 
и покрај  законската обврска,  општината  не врши  уплата на  средства за оваа намена на 
сметката на Општина Свети Николе И покрај настојувањата на Општина Свети Николе ова 
прашање да се регулира во текот на извештајниот период, не се постигнати позитивни 
резултати.  

 Во текот на 2010 година Општината интервенираше во тековното одржување на 
зградата, направена е набавка заради докомплетирање на униформата за пожарникарите 
9 капи, панталони,маици, чевли, чорапи, вратоврски), а вршени се и редовни контроли на 
возилата и другата техничка опрема со цел да бидат подготвени за употреба во секое 
време за потребите на двете општини на чија територија дејствуваат. Дел од опремата е 
доста стара 

Во 2010 година се планирани 38.000 денари за лекарски прегледи на 
пожарникарите, од кои се потрошени  38.000 денари. 

Во 2010 година продолжи реализацијата на проектот „Операција Флоријан” со 
фондацијата „Черити” од Обединетото Кралство, преку која ТППЕ од Свети Николе доби 
големи количини лична опрема за пожарникарите, ПП возило и комбе за пренесување на 
техничката опрема потребна при гаснење на пожари од поголеми размери. Во 2010 година 
оваа  соработка  продолжи на планот на едукацијата на вработените во ТППЕ.. 

 Инаку, планираните и потрошените средства во најголем дел од Програмата за 
2010 година се усогласени и се движат во рамките на планираното. 

 Разлика во планираното и реализираното се јавува во делот на средствата 
планирани од наплатени премии од каско осигурување, па така наместо планираните 
1.500.000 денари реализирани се само 1.288.057 денари. Не се реализирани ниту 
планираните 310.000 од општина Лозово, која има обврска во согласност со законот за 
пожарникарство. 



 33 

 Од планираните приходи ( без наменските дотации од Буџетот на РМ ) од 
планираните 350.000 реализирани се вкупно 250.000,00 денари 

 Според податоците, со добро планирање и менаџирање со средствата, 
потрошените средства се движат во рамките на планираните расходи според Програмата 
за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштитата и спасувањето и 
противпожарната заштита во 2010 година.  
 
 
4. Детален извештај за трошењето на тековната резерва 
 

Од вкупно планираните средства за тековни резерви во програма АО - Совет на 
Општина, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 50.000 денари 
реализирани се во износ од 48.000 денари или 96,00 %. И во програма Д0-Градоначалник, 
планирани се тековни резерви  и тоа на ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) 
во износ од 350.000,00 денари од кои  во 2010 година се рализирани 324.048,00 денари 
односно 92,59 % од планираните средства. 

Подолу ќе бидат презентирани детални прегледи за трошењето на овие тековни 
резерви. 
 
 
 
  Исплата на тековна резерва од А0– Совет на општина Свети Николе   
            
Табела 1 

Име и презиме Износ иплатен 
по Одлуки на 

Совет 

 Персонален 
данок 

Вкупно 
исплатен 
износ 

 
Даниела Арсенова 10.000,00  1.111,00 11.111,00 
Фрањо Шкорвага 38.000,00 - 4.222,00 42.222,00 
Вкупно 48.000,00  5.333,00 53.333,00 
 
 

Овие средства се исплатени по Одлука за лицата од  проценка за штета. Како и по 
решение на претставување на општината за Советничката Даниела Арсенова на 
меѓународен семинар во Стразбург. 
 
 
 
 

Социјални трансфери за социјално загрозени лица и за лекување-Програма 
Д0-Градоначалник на Општина 

           Табела 
2 

  

Помош за 
лекување 

Помош 
од 

поплава 

Помош 
од 

одрон 
на 

карпи 

Вкупно 
исплатен 
износ 

ВЕСНА МОНЕВА 9.000,00   9.000,00 
ДРАГИ ПЕТРОВ 2.000,00   2.000,00 
БИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА 3.000,00   3.000,00 
ИЛЧЕ ЗДРАВКОВСКИ 2.000,00   2.000,00 
СТЕФЧЕ СПАСОВСКИ 2.500,00   2.500,00 
РАДОЈКА АРСОВА 4.500,00   4.500,00 
РАДА КИТАНОВСКА 3.000,00   3.000,00 
СУЗАНА ПЕТРОВСКА 2.000,00   2.000,00 
ВАЛЕНТИНА СМИЉКОВИЌ 6.000,00   6.000,00 
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ВЕСНА ЈОВАНЧЕВА 3.000,00   3.000,00 
ИВИЦА ВЕЛКОВ 3.000,00   3.000,00 
АНТОНИЈЕ СТОИЛКОВИЌ 4.000,00   4.000,00 
ЕЛИЗАБЕТА МУСТАФОВА 3.000,00   3.000,00 
ЈОРДАНЧЕ БОЖИЛОВ 4.000,00   4.000,00 
ЈАДРАНКА ЈОСЕВА 6.000,00   6.000,00 
ЈАГОДА СТОЈКОВА 3.000,00   3.000,00 
МАКЕДОНКА ЈОСЕВА 3.000,00   3.000,00 
СУЗАНА ПЕТРУШЕВА 3.000,00   3.000,00 
ЛИМОНКА СПАСЕВСКА 4.000,00   4.000,00 
ДРАГИЦА БОГДАНОВА 3.000,00   3.000,00 
СТЕВЧЕ СПАСОВСКИ 6.000,00   6.000,00 
МАРИНА ЈОРДЕВА 6.000,00   6.000,00 
СОЊА ЃУРОВСКА 3.000,00   3.000,00 
БЛАЖО САЗДОВ 5.000,00   5.000,00 
ЗОРАН СМИЛЕВ 3.000,00   3.000,00 
СЕБАЈДИН МЕМЕДАЛИЕВ 5.000,00   5.000,00 
ГОРДАНА КРСТЕВСКА 5.000,00   5.000,00 
ЈЕЛИЦА МАНЕВСКА 3.000,00   3.000,00 
ДУШАНКА АНАСТАСОВСКА 3.000,00   3.000,00 
САВРЕ СТОЈАНОВСКИ 3.500,00   3.500,00 
ВЕРКА АНДОВА 4.000,00   4.000,00 
САШО КОЦЕВ 5.000,00   5.000,00 
ЖАКЛИНА СТОИЛКОВА 3.000,00   3.000,00 
ЈОВЧА ТРАЈКОВСКИ 3.000,00   3.000,00 
ВАНЧЕ ЈОВАНЧЕВ 3.000,00   3.000,00 
ВОЈЧО ДОСИЈЕВСКИ 3.000,00   3.000,00 
БРАНКО ПЕТКОВСКИ 3.000,00   3.000,00 
ДЕСПИНА ИЛИЕВСКА 3.000,00   3.000,00 
АЏИ КИРО АНДОНОВСКИ 3.000,00   3.000,00 
ЈОВЕ ДИМОВ 3.000,00   3.000,00 
ЛИЉАНА ВЕЛИЧКОВСКА 3.000,00   3.000,00 
ЗОРАН САВЕВА 3.500,00   3.500,00 
ТРАЈЧО ПЕТКОВСКИ 3.000,00   3.000,00 
НАТАША НИКОЛОСКА 5.000,00   5.000,00 
ДОБРЕ СТЕФАНОВСКИ 3.000,00   3.000,00 
ЉУБЕ ИЛИЈЕВ 3.000,00   3.000,00 
ЗОРАН ЈОВЧЕВСКИ 3.000,00   3.000,00 
АЦО МИЈАЛКОВ 3.000,00   3.000,00 
ЉУПЧО МЛАДЕНОВСКИ 5.000,00   5.000,00 
ИЛИЈА ПЕТРОВСКИ 3.000,00   3.000,00 
ЗОРАН ТИМОВ 4.500,00   4.500,00 
БОБЕ ТРАЈКОВСКИ 3.000,00   3.500,00 
 вкупно 200.500,00   200.500,00 
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Социјални трансфери за новороденчиња во 2010- Програма  
 Д0-Градоначалник на Општина 

   
                    
Табела 3 

Име 

Презиме Износ за 
помош за 

новороденче 

За учество 
на 

меѓународна 
олимпијади  

За 
персонален 

данок 

Вкупно 
исплатен 
износ 

СТОЈНА КОЦЕВА 25.556,00  2.556,00 23.000,00 
ДАЛИБОР  СПАСОВСКИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
МАРИЈАН СЕРАФИМОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
САШО  АНДОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
МАРЈАН  КИРОВСКИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
САШО  ЈАНЕВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
МАРЈАН  ЗАФИРОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
АЛЕКСАНДАР  АРСОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ТОНИ СПАСЕВСКИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
МАРИЈАН М-КОЦЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
САЊА КОСТАДИНОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
КИРЕ  САЗДЕВСКИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
АЛЕКСАНДАР  ТРАЈЧЕВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ЦВЕТАНКА Н-МЕНЧОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
МАЈА ПАВЛОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
МАРИЈА МИЛАНОВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
НЕНА  КРСТЕВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ДРАГАН ИГНАТОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
СИЛВИЈА ТРАЈЧЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ИРИНА  СТЕФАНОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
АНДРИЈАНА МАНЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ВИКТОРИЈА  ПОСТОЛОВА 6.481,00  481,00 6.000,00 
АНА КРСТЕВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ДРАГАНА СИМОНОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
СТОЈАНЧЕ  ПЕШЕВСКИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
НАТАЛИЈА ДОДЕВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ТАТЈАНА СЛАВКОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
СТЕВО ЈАКИМОВСКИ 6.481,00  481,00 6.000,00 
ЕЛЕНА  ЕФРЕМОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ВЕРКА  ДАВЧЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ДРАГАН МИЦЕВСКИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
АЛЕКСАНДАР  АРСОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
САШКО ИВАНОВСКИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
РУСА  СТРОИМАНОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ГОРИЦА АНГЕЛОВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
НАТАША  МИТЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ДРАГАН  ПОСТОЛОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ДЕЈАН ЈОВЕВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ГАБРИЕЛА  ГЕРАСИМОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
КАТЕРИНА Н-МИЈАЛКОВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
БИЛЈАНА  ЛАЗАРОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ЕЛИЗАБЕТА ДОНЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
БОБАН МИХАЈЛОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ЕЛЕНА  ГИЧЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
СЛАВЧЕ АРСОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ТОНИ ТОДЕВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ЈУЛИЈАНА К-СПАСЕВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ЛИДИЈА КРСТЕВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
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САНЕЛА АТАНАСОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
АЛЕКСАНДАР  ЛАЗЕВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
АЛЕКСАНДАР  ПЕТРОВСКИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ИГОР МИТРЕВСКИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
АЛЕКСАНДРА КОЛЕВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
МЕТОДИ МАНЕВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ЈАСМИНКА КОЛЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
АЛЕКСАНДРА САЗДЕВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
СВЕТЛАНА ЈОВАНЧЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ЈАСМИНА ПЕЈОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ГАБРИЕЛА  ЛАЗЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
КАТЕРИНА ГИЧЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ЛИЉАНА НИКОЛОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ЉУПЧО МЛАДЕНОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ИРЕНА КОНЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
КАТЕРИНА С-ПАНЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ХРИСТИНА ТОДОРОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ШУКРАН РАМИЗИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
СВЕТЛАНА СТОЈАНОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
МИЗЕИН МУСТАФОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ХРИСТИЈАН ЈОСЕВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
СЛОБОДАН СТРОИМАНОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
СТОЈЧЕ НИКОЛОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ВИОЛЕТА СТАМЕНОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
РЕНАТА ИЛИЈЕВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ВАЛЕНТИНА ПАНЕВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ТАРХАН ВЕЛИОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
ДРАГАН АНДОНОВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
КАТЕРИНА ВАСЕВСКА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ГОРАН ТОДОРОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ДИВНА ТАШКОВА 3.240,00  240,00 3.000,00 
ДЕЈАН ТРАЈЧЕВ 3.240,00  240,00 3.000,00 
КИРЕ  НАУНОВСКИ 3.240,00  240,00 3.000,00 
 ВКУПНО 291.238,00   269.000,00 

 
Од извештајот се гледа дека на име финансиска помош за лекување  и средства за 

социјално загрозени лица во Табелата 2 е исплатен износ од 200.500,00 денари. Во 
табелата 3 а врз основа на Правилникот за исплата на новороденчиња за 2010  има 
исплатено 269.000,00 денари 
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Тековни резерви-Програма Д0-градоначалник 

           Табела 
4 

Име и презиме Отпремнина 
за пензија 

Смрт на 
вработен 

Смрт на 
член на 
потесно 
семејство 

Вкупно 
исплатен 
износ 

 
Тодорче Јованов - - 15.000,00 15.000,00 
Александар Стојанов - - 15.000,00 15.000,00 
Анѓелчо Миланов - - 15.000,00 15.000,00 
Илија Циклев - - 15.000,00 15.000,00 
Николина Донева - - 15.000,00 15.000,00 
Ѓурга Манасиева - - 15.000,00 15.000,00 
Ѓурга Манасиева - - 15.000,00 15.000,00 
Славјанка Тасева - - 15.000,00 15.000,00 
Ниче Велков - - 15.000,00 15.000,00 
Благој Панов - - 15.000,00 15.000,00 
Игно Зафиров 41.108,00 - - 41.108,00 
Ванчо Ефтимов 41.108,00  - 41.108,00 
Јагода Андонова 41.108,00 - - 41.108,00 
Станка Јованова 41.108,00 - - 41.108,00 
Митре Ѓошевски 41.108,00 - - 41.108,00 
Коле Гавевски 41.108,00 - - 41.108,00 
Стојан Нанев 41.082,00 - - 41.082,00 
Цвета Иванова 41.082,00 - - 41.082,00 
Панче Насков 41.596,00 - - 41.596,00 
Павле Ефремов 41.596,00 - - 41.596,00 
Виктор Ванев 40.480,00 - - 40.480,00 
Благој Мишев 39.836,00 - - 39.836,00 
Снежана Ристова 40.606,00 - - 40.606,00 
Спасија Митева 39.836,00 - - 39.836,00 
Дивна Нанева 40.966,00 - -      40 .966,00 
Милка Атанасова 40.966,00 - - 40.966,00 
Олга Паспалова 39.836,00 - - 39.836,00 
Благој Арсов 40.966,00 - - 40.966,00 
Иванка Трајковска 40.232,00 - - 40.232,00 
Вкупно 775.728,00 0,00 150.000,00 925.728,00 
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 Исплати од тековна резерва  Д0- програма за наградени лица 
                       Табела 
5 

Име и презиме на наградени по 
разни основи 

Износ на 
бруто 

приходи/при
мања 

(денари) 

Персонален 
данок Нето износ  

Ш2Ќ Ш3Ќ Ш6Ќ Ш7Ќ 
БЛАГОЈ АРСОВ 10.802,00 802,00 10.000,00 
МИЛЕ КРАЛЕВСКИ 24.093,00 1.790,00 22.303,00 
ВЛАТКО СПАСЕВ 3.781,00 281,00 3.500,00 
АНТОНИО КОЦЕВ 1.620,00 120,00 1.500,00 
МАРТИН СТОЈАНОВ 1.080,00 80,00 1.000,00 
МАРИЈА НАУМОВА 2.160,00 160,00 2.000,00 
САРА НИКОЛОВА 1.620,00 120,00 1.500,00 
ДРАГАН ЈАНЕВСКИ 1.080,00 80,00 1.000,00 
МАРТИНА МАРКОВСКА 1.620,00 120,00 1.500,00 
КАТЕРИНА ДИМОВА 1.620,00 120,00 1.500,00 
ФРОСИНА НАСЕВСКА 1.080,00 80,00 1.000,00 
СТЕФАН КРСТЕВ 1.080,00 80,00 1.000,00 
АНГЕЛА ДАВЧЕВСКА 1.080,00 80,00 1.000,00 
САЊА АНГЕЛОВСКА 540,00 40,00 500,00 
ДИЈАНА ЈОВАНОВА 540,00 40,00 500,00 
УБАВКА ДОДЕВСКА 540,00 40,00 500,00 
НИКОЛЧЕ КОЛЕВ 12.963,00 963,00 12.000,00 
МАРИЈА ПЕТКОВА 33.225,00 2.468,00 30.757,00 
АНА ПАНЕВА 19.935,00 1.481,00 18.454,00 
СТЕФАНИЈА КОЧОВА 8.333,00 2.333,00 6.000,00 
ВИКТОРИЈА ДАВЧЕВСКА 8.333,00 2.333,00 6.000,00 
ВЛАТКО СПАСЕВ 8.333,00 2.333,00 6.000,00 
МАТИЛДА ПЕТРОВА 8.333,00 2.333,00 6.000,00 
    100.524,00 18.277,00 135.514,00 

 
 
 

 Во табелата 4 се прикажани детално исплатите за  трансфери при пензионирање од 
програма Д0- Градоначалник,на име отпремнина при заминување во пензија исплатени се 

средства во износ од 775.728,00 денари. За смрт на член на потесно семејство се 
исплатени средства во износ од 150.000,00 денари.   

Општина Свети Николе води целосна и комплетирана , навремена , ажурна и 
хронолошка сметководствена евиденција на сите книговодствени настани. 

Во табелата 5 се детално прикажани исплатите на лицата кои учествуваа во 
натпревар за сообраќај и „Детски семафор”како и за лицата кои беа наградени на 
манифестацијата „Златен глас 2010”. 
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Признавањето на приходите и другите приливи и расходите и другите одливи 
содржани во главната книга на буџетот се спроведува според начелото на парично 
искажување. 

 
Целокупното финансово материјално работење за деловната  2010 година е 

засновано на веродостојни документи – влезни и излезни кои се предмет на книжење  на 
главната книга . 

 
Одделните расходни ставки кои се поминати преку трезорската книга се засновани 

на спецификации и договори согласно законот за јавни набавки. 
 
Сите извештаи согласно законските прописи се потполни , точни и навремено 

доставени до надлежните институции. 
 

       
 
 

 
Прилог:  Биланс на приходите и расходите 
 
- Буџет на Општина Свети Николе 
- Орган на Општина Свети Николе 
- Сметка на наменска дотација(блок) 
- Сметка на наменска дотација-пожарникари 
- Буџет на Општина  Свети Николе- Грант 
- Општина Свети Николе – Посебна наменска сметка 
- Општина Свети Николе – Посебна наменска Агенција за вработување 
 
               Биланс на состојба 
 
- Буџет на Општина Свети Николе 
- Орган на Општина Свети Николе 
- Сметка на наменска дотација(блок) 
- Сметка на наменска дотација-пожарникари 
- Донаторска  сметка на Општина Свети Николе- Подадена рака 
- Општина Свети Николе – Посебна наменска сметка-патишта 
- Општина Свети Николе – Посебна наменска Агенција за вработување 

 
 
 
 
 
 
07-231 
10.03.2011        Претседател на Совет на Општина  
Свети Николе        Свети Николе 
         _______________________ 
        Васко Пашовски 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен 
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Квартален извештај за временски период од 01.01.2010 година до 

31.12.2010 година на Општина Свети Николе 
  
 
 
 
       Се објавува Квартален извештај за временски период од 01.01.2010 година до 
31.12.2010 година на Општина Свети Николе  бр. 0701 - 232 што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                  
 
 
    
Бр. 0801-244/4-4                       Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                      на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Заклучокот за усвојување на  Годишна сметка за 2010 година на ООУ 
,,Кирил и Методиј,, - Општина  Свети Николе 

 
 

 
       Се објавува Заклучокот  за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ООУ ,,Кирил и 
Методиј,, - Општина  Свети Николе бр. 0701 - 233 што Советот на Општина Свети Николе го 
донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                  

 
Бр. 0801-244/4-5                                 Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев ср. 
                         
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Годишна сметка за 2010 година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, - Општина  

Свети Николе 
 

 
1. Советот на Општина Свети Николе ја  усвои  Годишната сметка за 2010 година на ООУ 

,,Кирил и Методиј,, - Општина  Свети Николе. 
 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 233                             Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Васко Пашовски  с.р.  
     
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот за усвојување на  Годишна сметка за 2010 година на ООУ 
,,Гоце Делчев,, - Општина  Свети Николе 

 
       Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ООУ ,,Гоце 
Делчев,, - Општина  Свети Николе бр. 0701 - 234 што Советот на Општина Свети Николе го 
донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                  

 
Бр. 0801-244/4-6                                 Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев ср. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Завршната сметка за 2010 година на  

ООУ ,, Гоце Делчев,, - Општина  Свети Николе 
 

1. Советот на Општина Свети Николе ја  усвои  Завршната сметка за 2010 година на ООУ 
,,Гоце Делчев,, - Општина  Свети Николе. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 234                      Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Васко Пашовски с.р.  
     

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за усвојување на  Годишна сметка за 2010 година на 

 СОУ ,,Кочо Рацин,,  - Општина Свети Николе 
     
       Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на СОУ ,,Кочо 
Рацин,,  - Општина Свети Николе бр. 0701 - 235 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                  

 
Бр. 0801-244/4-7                                   Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Годишна сметка за 2010 година на 

 СОУ ,, Кочо Рацин,, - Општина  Свети Николе 
 
1. Советот на Општина Свети Николе ја  усвои  Годишната сметка за 2010 година на СОУ 

,,Кочо Рацин,, - Општина  Свети Николе. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 235                    Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Васко Пашовски с.р.  
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување Заклучокот за усвојување на  Завршна сметка на ОУ Дом на култура 
 ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година 

     
 
       Се објавува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ОУ Дом на култура ,,Крсте 
Мисирков,, Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 236 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                    

 
Бр. 0801-244/4-8                             Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
 
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Завршна сметка на ОУ Дом на култура 

 ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година 
 

 
1. Советот на Општина Свети Николе ја  усвои  Завршна сметка на ОУ Дом на култура 

,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година. 
 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 - 236                    Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Васко Пашовски с.р.  
     
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување Заклучокот за усвојување  на  Завршна сметка ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева,,  
Свети Николе за 2010 година 

 
       Се објавува  Заклучокот за усвојување на Завршна сметка ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева,,  Свети 
Николе за 2010 година бр. 0701 - 237 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 

  
Бр. 0801-244/4-9                       Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Завршна сметка на Завршна сметка ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева,, 

  Свети Николе за 2010 година 
 
 
1. Советот на Општина Свети Николе ја  усвои  Завршната сметка ЈОУДГ ,,Рахилка 

Гонева,,  Свети Николе за 2010 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 - 237                    Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Васко Пашовски с.р.  
     
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Заклучокот за усвојување на  Извештајот за работа на УО Дом на 
култура  ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година 

 
       Се објавува Заклучокот за усвојување на  Извештајот за работа на УО Дом на култура  
,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 238 што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                  

 
Бр. 0801-244/4-10                              Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                    на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Извештајот за работа на УО Дом на култура 

 ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го  усвои  Извештајот за работа на УО Дом на 
култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 238                    Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Васко Пашовски с.р.  
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Заклучокот за усвојување на Извештајот за работењето на ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. до 31.12.2010 година 
 
  
       Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. до 31.12.2010 година бр. 0701 - 239 што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                   
Бр. 0801-244/4-11                                      Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Извештајот за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе со 

годишна пресметка за период од 01.01. до 31.12.2010 година 
 

 
1. Советот на Општина Свети Николе го  усвои  Извештајот за работењето на ЈКП 

,,Комуналец,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. до 31.12.2010 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 239                       Претседател, 
10.03. 2011 година           на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                 Васко Пашовски с.р.  
     
 
    

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Извештај за работењето на ЈП 

,,Погребални услуги,, Свети Николе со годишна пресметка за период од  01.01.2010 година 
до 31.12.2010 година 

     
       Се објавува Заклучокот за усвојување Извештај за работењето на ЈП ,,Погребални услуги,, 
Свети Николе со годишна пресметка за период од  01.01.2010 година до 31.12.2010 година  на 
бр. 0701 - 240 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 
10.03. 2011 година. 
                                  

 
Бр. 0801-244/4-12                              Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Извештај за работењето на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе со 

годишна пресметка за период од  01.01.2010 година до 31.12.2010 година 
 

 
1. Советот на Општина Свети Николе го  усвои  Извештајот за работењето на ЈП 

,,Погребални услуги,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01.2010 година до 
31.12.2010 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 240                    Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Васко Пашовски с.р.  
     
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на  ЈКП 
,,Единство,, Свети Николе - Општина Свети Николе  

 
       Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на  ЈКП 
,,Единство,, Свети Николе - Општина Свети Николе бр. 0701 - 241 што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                   
Бр. 0801-244/4-13                              Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на  ЈКП ,,Единство,, Свети Николе - 

Општина Свети Николе  
 

 
1. Советот на Општина Свети Николе ја  усвои  Годишната сметка за 2010 година на  ЈКП 

,,Единство,, Свети Николе - Општина Свети Николе. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 241                    Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Васко Пашовски с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на 
 ОУ Народен музеј - Општина Свети Николе 

 
       Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ОУ Народен 
музеј -  Општина Свети Николе бр. 0701 - 242 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе 
на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                        

          
Бр. 0801-244/4-14                              Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
 
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ОУ Народен музеј - 

 Општина Свети Николе 
 
1. Советот на Општина Свети Николе ја  усвои  Годишната сметка за 2010 година на ОУ 

Народен музеј - Општина Свети Николе. 
 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 

 
 
Бр.0701 - 242                    Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Васко Пашовски с.р.   
     
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. 
Ерџелија  -  Општина Свети Николе за 2010 година 

 
       Се објавува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија  
-  Општина Свети Николе за 2010 година  бр. 0701 - 243 што Советот на Општина Свети Николе 
ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.                      
         
Бр. 0801-244/4-15                                         Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
10.03.  2011 година донесе 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија  - 

 Општина Свети Николе за 2010 година 
 
1. Советот на Општина Свети Николе ја  усвои  Завршната сметка на ООУ,,Даме Груев,, 

с. Ерџелија  - Општина Свети Николе за 2010 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе” 
 
Бр.0701 - 243                         Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                Васко Пашовски с.р.   
    
     

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Правилник за критериумите и условите за доделување на парични 
средства за жените заболени од рак на дојка 

     
 
       Се објавува Правилник за критериумите и условите за доделување на парични средства за 
жените заболени од рак на дојка  бр. 0701 - 244 што Советот на Општина Свети Николе го 
донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                         
Бр. 0801-244/4-16                              Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр. 5/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 10.03.  2011 година,  донесе  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
за критериумите и условите за доделување на парични средства за жените 

 заболени од рак на дојка 
 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите и условите за доделување на парични 

средства за жените заболени од рак на дојка.  
 
 

Член 2 
Ќе се формира Комисија, чија задача ќе биде разгледување на поднесените барања од 

страна на жените заболени од рак на дојка и одобрување на финансиски средства. Членовите на 
Комисијата ќе бидат составени од вработено лице во Општина Свети Николе, членка на 
Организација на жените на општина Свети Николе, доктор од ПЗУ и претставник од Центарот за 
социјална работа.  
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Член 3 
На новозаболените жени во текот на годината им се доделува парична помош во износ 

од 5.000 денари, наменети за транспорт, перика, турбан, протеза итн. 
 
 

Член 4 
На жените кај кои се повторил ракот на дојка, ќе им се додели парична помош во износ 

од 2.000 денари, наменети за транспорт, протези итн. 
 
 

Член 5 
За остварување на правото од член 3 и член 4 од овој правилник потребно е да се достават 

следните документи:  
- Барање за доделување на средства 
- Лична карта во фотокопија од барателот  
- Трансакциона сметка од барателот 
- Документ со кој се потврдува дијагнозата, не постар од 3 месеци. 

 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. 

 
 
Бр.0701-244 
10.03.2011 година 
Свети Николе 

Совет на Општина Свети Николе 
Претседател, 

Васко Пашовски 
 

 
 
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Програма за заштита на потрошувачите на Општина Свети Николе за 
период 2011 - 2012 година 

 
     
       Се објавува Програма за заштита на потрошувачите на Општина Свети Николе за период 
2011 - 2012 година бр. 0701 - 244/2 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 

          
Бр. 0801-244/4-17                              Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 

 Врз основа на одредбите од член 126 став 4 од Законот за заштита на потрошувачите 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/2004, 77/ 2007 и 103/2008) и член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
5/02), на предлог на Советот за заштита на потрошувачите, Советот на Општина Свети Николе 
на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година, ја донесе следната 
 
 
 



 52 

ПРОГРАМА 
ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2011 – 2012 

ГОДИНА 
 

 
I. ВОВЕД 

 
Заштитата на потрошувачите во современите развиени демократски опште-ства е 

препознаена како едно од правата во корпусот на права на човекот и граѓанинот и како такво се 
вбројува во правата со највисок приоритет кои секоја држава е должна да ги заштитува низ 
правниот систем и соодветните политики. 
 

Во Република Македонија оваа прашање се актуелизира со консензуалната заложба на 
граѓаните за приклучување кон Евроатланските интеграции, а особено кон ЕУ, каде веќе со 
децении постои потрошувачко право на Евро-пската Унија материјализирано преку цел низ на 
директиви и препораки од овој домен кои Македонија мораше да ги транспонира во своето 
национал-но законодавство следејќи ги одредбите на Договорот за стабилизација и асоцијација 
и статусот на земја кандидат.   
 

Република Македонија започна активно да работи на институционализаци-јата на заштитата 
на потрошувачите кон крајот на 90-тие години на минати-от век, што резултираше со 
донесувањето на првиот закон за заштита на потрошувачите во 2000-та година и со креирање на 
првата конзистентна национална политика во 2006 година, донесувајќи ја првата Програма за 
заштита на потрошувачите на Владата на РМ за периодот 2007/2008 годи-на. Во меѓувреме 
реализирана е уште една национална програма за 2009/ 2010, а во тек е изготвувањето  на 
третата програма за период 2011/2012 година. 
 

Потребата од креирање на локални потрошувачки политики базира првен-ствено на 
процесот на децентрализација, кој во процесот на превземање (трансфер) на надлежности од 
централната на локалната власт, зафати по-драчја кои се од исклучително значење за процесот 
на заштита на потро-шувачите како образованието, здравството, локалните пазари, социјалата и 
сл., кои заедно со комуналните услуги кои традиционално се даваат на ло-кално ниво, 
претставуваат значителен корпус на прашања од интерес за граѓаните – потрошувачи. 
 

Со донесувањето на оваа Програма, Советот на Општина Свети Николе дава свој придонес 
во остварувањето на таканаречените осум основни пот-рошувачки права на граѓаните и тоа: 
 

1. Право на задоволување (расположивост) на основните потреби за стоки и услуги на 
територијата на Општината; 

2. Право на безбедни стоки и услуги кои се нудат на пазарот; 
3. Право на информираност за прашања од интерес за потрошувачите; 
4. Остварување на правото на избор, преку развој на малопродажната мрежа на стоки и 

услуги на територијата на Општината; 
5. Право (можност) да се чуе гласот на потрошувачите; 
6. Право на обештетување на потрошувачите кога нивните економски интереси се 

загрозени; 
7. Право на образование на потрошувачите и 
8. Право на здрава животна средина. 

 
Со оваа Програма, се задолжуваат сите органи, тела, установи и други организации и 

институции кои делуваат на територијата на Општина Свети Николе во извршувањето на 
нивната дејност да ги почитуваат аспектите на заштитата на потрошувачите утврдени со 
правната рамка, Програмата за заштита на потрошувачите на Владата на Република Македонија 
и оваа Програма.    
 
 

II. ПРАВНА РАМКА 
 

Анализата на правната рамка во доменот на заштитата на потрошувачите покажува дека во 
најголема мерка регулативата на Европската  унија е тра-нспонирана во македонското 
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законодавство. Така, во овој момент во правниот систем на Република Македонија се во важност 
следните закони кои директно регулираат подрачја од интерес за заштитата на потрошувачите: 
 

• Закон за заштита на потрошувачите; 
• Закон за безбедност на производите; 
• Закон за безбедност на храната и производите и материјалите што доаѓаат во контакт со 

храната; 
• Закон за заштита на потрошувачите при потрошувачки кредити; 
• Закон за права на пациентите. 

 
Покрај овие, би можело да се каже претежно чисто потрошувачки закони, со оглед на 

мултидимензионалноста на заштитата на потрошувачите одредби од интерес за овој домен 
можат да се најдат и во цел низ на други закони и подзаконски акти, како на пример во Законот 
за облигационите односи, За-конот за туристичка дејност, Законот за угостителска дејност, 
Законот за зрдавствено осигурување, Законот за здравствена заштита, Законот за ле-кови, 
Законот за заштита на конкуренцијата, Законот за електронски кому-никации, Законот за 
домување и сл.. 
 

Ваквата комплексна состојба во значителна мерка се одрази и во определу- вањето на 
активностите плаанирани за периодот опфатен со програмата, со цел да оваа легислатива на 
што е можно поадекватен начин да се при-ближи на граѓаните преку нивно информирање и 
едукација.  
 
 

III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Основна цел на Програмата за заштита на потрошувачите е сензибилизи-рање на јавноста 

за заштитата на потрошувачите и подигање на нивото на заштитата на потрошувачите во 
Општина Свети Николе во наредните две години. 
 
 

IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 

Во периодот од 01.01.2011 до 31.12.2012 година во рамките на оваа Програ-ма ќе бидат 
реализирани следните активности: 
 

• Јакнење на институционалната рамка и воспоставување сора-ботка и 
координација помегу субјектите релевантни за заштита на потрошувачите, со 
посебен акцент на државните инспекцис-ки органи за спроведување на пазарниот 
надзор (континуира-но); 

• Активности за следење на состојбите на локалниот пазар од интерес за 
потрошувачите и нивно информирање (континуира- но);  

• Подигање на свеста на потрошувачите по однос на нивните права и улогата  во 
пазарната економија (континуирано); 

• Информирање на јавноста за измените на Законот за заштита на потрошувачите 
(2011 година); 

• Информирање на јавноста за обврските кои произлегуваат од Законот за 
домување (2011 година); 

• Едукација на членовите на Советот за заштита на потрошува-чите во доменот на 
потрошувачкото право (2011 година); 

• Едукација на членовите на Советот за заштита на потрошува-чите во доменот на 
потрошувачките политики (2011 година); 

• Пригодно одбележување на 15-ти март, светскиот ден на пот-рошувачите (во 
двете опфатени години); 

• Кампања за популаризација на правата на потрошувачите утврдени со Законот за 
права на пациентите (2012 година); 

• Кампања за популаризација на правата на потрошувачите од Законот за 
потрошувачки кредити (2012 година); 

• Информирање на граѓаните за новините во законот за градба (2012 година); 
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• Организирање на воспитно отворени образовни активности и отворени часови за 
различни аспекти на заштитата на потро-шувачите во училиштата на 
територијата на Општината (во обете опфатени школски години); 

• Соработка со Советот за заштита на потрошувачите на Влада-та на Република 
Македонија и координирање на активностите (континуирано); 

 
Во периодот на имплементација на оваа Програма, Советот за заштита на потрошувачите ќе 

работи и на други активности, доколку тоа го налага акту- елниот момент, односно потреби. 
 
 

V. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
 

Во имплеметацијата на Програмата ќе се вклучат сите општински служби, јавни установи, 
јавното/ите претпријатие/ија, потрошувачки и сродни невла-дини организации, инспекциските 
органи кои делуваат во Општината, во ра-мките на нивните надлежности и мисија.    
  

Во периодот опфатен со Програмата Советот за заштита на потрошувачите на општината, 
тесно ќе соработува и ќе ги координира активностите со Со-ветот за заштита на потрошувачи на 
Владата на Република Македонија и со Организацијата на потрошувачите на Македонија. 
 

Во процесот на имплементација на Програмата за заштита на потрошува- чите, Советот за 
заштита на потрошувачите ќе остварува најтесна можна соработка со локалните медиуми со цел 
да се информира и сензибилизира јавноста за Програмата и активностите кои се првземаат. 
 

Имплементацијата на оваа Програма ќе ја следи Советот за заштита на пот-рошувачи на 
општината. Претседателот на Советот за процесот на реали-зација на Програмата тековно ќе го 
информира градоначалникот и претсе-дателот на Советот на општината, а во текот на декември 
од секоја тековна година ќе поднесува и годишен извештај пред Советот на општината. 
 
 

VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Финансирањето на оваа програма ќе се врши со средства од Буџетот на Оп-штината, од 
донации и спонзорства, како и од вклучување на Општината во проекти од овој домен 
финансирани од претпристапните фондови на ЕУ и од други донатори. 
  
 
Бр.0701 – 244/2                   Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Васко Пашовски с.р.  
   
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлука  за   пристапување   кон   изработка   на   Урбанистички   план  за  
село   Малино  КО  Малино ,  Општина  Свети  Николе 

 
     
       Се објавува Одлука  за   пристапување   кон   изработка   на   Урбанистички   план  за  село   
Малино     КО  Малино ,  Општина  Свети  Николе  бр. 0701 - 244/3 што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година. 
                                   
Бр. 0801-244/4-18                                    Градоначалник, 
10.03. 2011 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз  основа  на  член  7 точка 2 алинеја 3, а во врска со член 12 и член 17  од   Законот  
за  просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.24/08 – пречистен  текст и 18/2011), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден 10.03. 2011  година   донесе  
 
 

О Д Л У К А 
за   пристапување   кон   изработка   на   Урбанистички   план  за  село   Малино  

   КО  Малино ,  Општина  Свети  Николе 
 
 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон    изработка   на   Урбанистички   план  за  село   Малино  
   КО  Малино ,  Општина  Свети  Николе. 
 

                                                             Член 2 
Изработката  на  планот  ќе  започне  по  добивање  на  услови  за  планирање  на  

просторот  од  Органот  на  државна  управа  надлежен  за  вршење на  работите  од  областа  на  
просторно  планирање. 

 
 
 
                                                             Член 3 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  во  

“Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
 
Бр.0701 – 244/3                   Претседател, 
10.03. 2011 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                Васко Пашовски с.р.  
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