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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 објаување на  Zavr{nata smetka na Buxetot na Edinicata na lokalnata 

smouprava Sveti Nikole za 2014 godina 
 
 
 

 
 
 

 
 
                Se objavuva Zavr{nata smetka na Buxetot na Edinicata na lokalnata smouprava Sveti 
Nikole za 2014 godina br. 0801 – 201 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na 
sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 
 
 
 
 
 
 
Бр. 0901– 221                                              Градоначалник, 
 12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев s.r.       
             

 
 



                                        

 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 12. 03.  2015 година, донесе 
 

     ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ЕЛС 
ЗА  2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

 
Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната 

самоуправа за 2014 година се состои од:   
 

 

 
 
 

ПЛАН 
ЗА 2014 

Остварено со 
31.12.2014 

ВКУПЕН БУЏЕТ 2014 износ износ 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 293.903.071       232.683.494 

Даночни приходи 54.513.917  39.042.569 

Неданочни приходи 25.768.292 14.820.428 

Капитални приходи 21.100.000 12.233.715 

Дотации 139.228.421 138.092.634 

Трансфери 26.097.412  25.905.905 

Донации 27.195.029 2.588.243 

 
 

ВКУПНИ РАСХОДИ 293.903.071 228.471.465 

Утврдени намени 293.613.071 228.255.465 

Резерви 290.000   216.000 

         
 

       Дефицит 0 0 

      Суфицит 0  4.212.029 

ПРИЛИВИ 0 0 

Продажба на хартии од вредност 0 0 

Приливи од домашни заеми 0 0 

Приливи од странски заеми 0 0 

Други приливи(вишок на 
дотации) 

0                          0  

 

ОДЛИВИ 0 0 

Отплата на главницата 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        

Член 2 
 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на 
основниот буџет во износ од  5.024.685,00 денари се пренесува како 
приход на основниот буџет на ЕЛС Свети Николе  за 2015 година. 
  

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на 
буџетот на наменски дотации во износ од 2.505.721,00  денари се 
пренесува како приход на буџетот на наменски дотации на  ЕЛС Свети 
Николе за 2015 година. 
  Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на 
буџетот на самофинансирачки активности во износ од 292.699,00  денари 
се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на  
ЕЛС Свети Николе за 2015 година. 
 
  Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи 
на буџетот на донации во износ од 282.622,00  денари се пренесува како 
приход на буџетот на самофинансирачки активности на  ЕЛС Свети 
Николе за 2015 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 2014 година  и тоа 
како што следи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2014 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 2.499.853   1.531.330   21.990   158.856   0   4.212.029   

107.971.329   80.850.163   139.228.421   138.092.634   19.508.292   11.152.454   27.195.029   2.588.243   0   0   293.903.071   232.683.494   

71 Dano~ni prihodi 54.513.917   39.042.569   0   0   0   0   0   0   0   0   54.513.917   39.042.569   

711 Danok od dohod, dobivka i kapitalni 

dobivki

1.525.000   1.523.179   0   1.525.000   1.523.179   

712 Pridonesi za socijalno osigoruvawe 0   0   

713 Danoci na imot 17.758.917   9.045.910   17.758.917   9.045.910   

714 Doma{ni danoci na stoki i uslugi 0   0   

715 Danok od me|unarodna trgovija i 

transakcii (carini i dava~ki)

0   0   

716 Drugi danoci 0   0   

717 Danoci na specifi~ni uslugi 29.770.000   24.964.777   29.770.000   24.964.777   

718 Taksi za koristewe ili dozvoli za vr{ewe 

na dejnost

5.460.000   3.499.703   5.460.000   3.499.703   

719 Danok na finansiski transakcii 0   0   

72 Nedano~i prihodi 6.260.000   3.667.974   0   0   19.508.292   11.152.454   0   0   0   0   25.768.292   14.820.428   

721 Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 800.000   767.585   800.000   767.585   

722 Globi,sudski i administrativni taksi 650.000   608.045   4.980   650.000   613.025   

723  Taksi i nadomestoci 3.210.000   1.640.414   18.668.292   10.365.275   21.878.292   12.005.689   

724 Drugi Vladini uslugi 300.000   30.000   5.385   300.000   35.385   

725 Drugi nedano~ni prihodi 2.100.000   1.389.515   40.000   9.229   2.140.000   1.398.744   

73 Kapitalni prihodi 21.100.000   12.233.715   0   0   0   0   0   0   0   0   21.100.000   12.233.715   

731 Proda`ba na kapitalni sredstva 3.100.000 3.100.000   0   

732 Proda`ba na stoki 0   0   

733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni 

vlo`uvawa

18.000.000 12.233.715 18.000.000   12.233.715   

734 Kapitalni transferi od nevladini izvori 0   0   

74 Transferi i donacii 26.097.412   25.905.905   139.228.421   138.092.634   0   0   27.195.029   2.588.243   0   0   192.520.862   166.586.782   

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 26.097.412   25.766.698   139.228.421   138.092.634   0   0   165.325.833   163.859.332   

742 Donacii od stranstvo 139.207   620.875   109.800   620.875   249.007   

743 Kapitalni donacii 26.424.154   2.478.443   0   0   

744 Tekovni donacii 150.000   200.000   0   

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   

Osnoven buxet Namenski dotacii Samofinasira~ki aktivnosti Donacii Krediti Vkupno
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ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2014 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

107.971.329   78.350.310   139.228.420   136.561.304   19.508.292   11.130.464   27.195.029   2.429.387   0   0   293.903.070   228.471.465   

40 Plati naemnini i nadomestoci 25.385.411   24.165.915   117.722.359   117.678.942   944.724   883.062   0   0   0   0   144.052.494   142.727.919   

401 Osnovni plati 16.641.431   16.042.776   85.862.755   85.844.139   643.470   603.931   103.147.656   102.490.846   

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe od 

rabotodava~ite

6.175.652   5.898.348   31.859.604   31.834.803   301.254   279.131   38.336.510   38.012.282   

404 Nadomestoci 2.568.328   2.224.791   2.568.328   2.224.791   

41 Rezervi i nedefinirani rashodi 290.000   216.830   0   0   0   0   0   0   0   0   290.000   216.830   

411 Finansirawe na novi programi i 

potprogrami

0   0   

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 20.000   20.000   0   

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 270.000   216.830   270.000   216.830   

42 Stoki i  uslugi 44.551.550   30.827.705   21.142.240   18.577.781   18.198.476   10.148.514   489.909   133.332   0   0   84.382.175   59.687.332   

420 Patni i dnevni rashodi 693.000   486.773   16.665   16.665   120.000   39.580   829.665   543.018   

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i 

transport

11.131.775   8.166.312   13.798.629   11.868.984   1.842.000   1.237.030   26.772.404   21.272.326   

423 Materijali i siten inventar 6.521.280   3.612.684   1.615.488   1.327.813   13.162.650   7.665.958   150.000   5.700   21.449.418   12.612.155   

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 9.664.500   7.848.873   613.517   453.936   415.000   147.939   10.693.017   8.450.748   

425 Dogovorni uslugi 14.065.995   8.772.234   4.675.874   4.593.981   1.744.326   543.936   339.909   127.632   20.826.104   14.037.783   

426 Drugi tekovni rashodi 2.475.000   1.940.829   422.067   316.402   914.500   514.071   3.811.567   2.771.302   

427 Privremeni vrabotuvawa 0   0   0   0   0   

43 Tekovni transferi do vonbuxetskite fondovi 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

431 Transferi do fondot za PIOM 0   0   

432 Transferi do Agencijata za vrabotuvawe 0   0   

433 Transferi do Fondot za zdravstvo 0   0   

44 Tekovni transferi do edinicite na lokalnata samouprava 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

441 Dotacii od DDV 0   0   

442 Namenski dotacii 0   0   

443 Blok dotacii 0   0   

444 Dotacii za delegirani po oddelni 

nadle`nosti

0   0   

45 Kamatni pla}awa 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

451 Kamatni pla}awa kon nerezidentni 

kreditori

0   0   

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 0   0   

453 Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast 0   0   

46 Subvencii i transferi 6.521.865   4.817.380   176.567   176.567   40.092   12.429   0   0   0   0   6.738.524   5.006.376   

461 Subvencii za javni pretprijatija 0   0   

462 Subvencii za privatni pretprijatija 0   0   

463 Transferi do nevladini organizacii 2.203.865   1.573.810   2.203.865   1.573.810   

464 Razni transferi 2.498.000   1.719.798   176.567   176.567   40.092   12.429   0   2.714.659   1.908.794   

465 Isplati po izvr{ni ispravi 1.820.000   1.523.772   1.820.000   1.523.772   

47 Socijalni beneficii 1.050.000   1.000.000   0   0   0   0   0   0   0   0   1.050.000   1.000.000   

471 Socijalni nadomestoci 1.050.000   1.000.000   1.050.000   1.000.000   

472 Pla}awa na beneficii od Penziski fond 0   0   

473 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za 

vrabotuvawe

0   0   

474 Pla}awa na nadomestoci od Fondot za 

zdravstveno osiguruvawe

0   0   

48 Kapitalni rashodi 30.172.503   17.322.480   187.254   128.014   325.000   86.459   26.705.120   2.296.055   0   0   57.389.877   19.833.008   

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.375.000   961.558   122.975   72.955   175.000   86.459   320.966   1.993.941   1.120.972   

481 Grade`ni objekti 0   0   

482 Drugi  grade`ni objekti 27.969.503   16.298.731   31.000   30.961   0   26.384.154   2.296.055   54.384.657   18.625.747   

483 Kupuvawe na mebel 0   0   

484 Strate{ki stoki i drugi rezervi 0   0   

485 Vlo`uvawe i nefinansiski sredstva 300.000   62.191   33.279   24.098   333.279   86.289   

486 Finansiski sredstva 528.000   150.000   0   678.000   0   

487 Kapitalni transferi do vonbuxetski 

fondovi

0   0   

488 Kapitalni dotacii do ELS 0   0   

489 Kapitalni subvencii za pretprijatija i 

nevladini organizacii

0   0   

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   

Osnoven buxet Namenski dotacii Samofinasira~ki aktivnosti Donacii Krediti Vkupno
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Член 4 

Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на 
локалната самоуправа Свети Никoле за 2014 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 2014 година се објавува во 
„Службениот гласник на единицата на локалната самоуправа”  Свети 
Николе.  

Бр.0801-201    СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА НА 
12.03.2015       ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 
Свети Николе       Претседател, 

  ______________________ 
Илија Стоилев  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 објаување на  Годишниот извештај за работењето за 2014 година на  

Општина Свети Николе 
 
 
                Se objavuva Годишниот извештај за работењето за 2014 година на Општина Свети 
Николе br. 0801 – 202 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го donese na sednicata odr`ana 
na den 12.03.2015 godina. 
 
Бр. 0901– 221/2                                             Градоначалник, 
 12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.        

   
 

 

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 

12.03.2015 година го усвои, 

 

 
 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2014 ГОДИНА 

 
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% итн. 

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 : 
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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 се превземени 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 2014 година донесе буџет во 
транспаретна постапка во две фази како нацрт и предлог во износ од 293.903.071,00 денари по  
програми согласно буџетско-трезорското работење   со следната структура на приходи и расходи:   
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Табела 1 
Планирани приходи                                                                          во денари                                                                          
 

Планиран приходи  по 
видови 

2014 год. 2013 год. сооднос 
2014/2013 

Даночни приходи 54.513.917 43.083.000 126,53 

Неданочни приходи 6.260.000 5.005.000                125,07 

Капитални приходи 21.100.000 7.730.435 272,95 

Трансфери  23.572.580 21.074.591 111,85 

Наменски дотации (блок) 138.254.030 136.377.519 101,38 

Приходи од 
самофинан.активности  

19.237.583 16.971.037 113,36 

Донации 27.071.263 319.596 8470,46 

Пренесено салдо од 
претходна година 

3.893.698 3.696.161 105,34 

Вкупно планирани приходи   293.903.071 234.257.339 125,46 
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  Од погоре дадената табела се забележува дека вкупно планираните приходи во 2014 
година  во однос на 2013 година бележат зголемување од  25,46 %.  
 

Даночната политика за зголемена наплата на нашите изворни средства се покажа како 
реална и остварлива со тоа што споредено 2014 со 2013 во делот на даночните приходи имаме 
зголемување во номинален износ од 26,53% што покажува на повисока свест кај граѓаните и добро 
водена даночна политика на локалано ниво. Со доделувањето на административните такси како 
додатен приход на општината во делот на активностите кои произлегуваат од општината имаме 
зголемување во тој дел од номинален износ од 25,07% што покажува дека со текот на годините 
политиките се менуваат, а со тоа и самите приходи имаат структурални промени во делот на тоа 
кои ќе претставуваат изворни приходи на општината. Неданочните приходи се тие кои ќе 
овозможат сигурна и стабилна финансиска поддршка на општините во иднина. Капиталните 
приходи во 2014 година се значително зголемени и тоа за  172,95% во однос на 2013 година . 

 
 
 
Наменските дотации  во 2014 година  се зголемени за 1.38 % споредено со дотациите во 

2013 година. Зголемување на средствата има и во делот на самофинансирачките активности кај 
буџетските корисници и споредени тоа  во процент изнесува 13,36%.  
  Зголемување има кај донациите кој во 2013 година биле 319.596,00, а во 2014 се 
27.071.263,00 или спореди во соодност 2014/2013 се зголемени за 8370,46 пати. 
                 
Табела 2    
Планирани расходи                 
                          во денари 

Планирани  расходи по видови 2014 год. 2013 год. 
сооднос 
2014/2013 

Плати,наемнини и 
надоместоци 

 
144.052.494  

 
138.610.636 

103,93 

Резерви и недефинирани  
расходи 

 
290.000 

 
150.000 

193,33 

 
Стоки и услуги 

 
84.382.176 

 
71.751.152 

117,60 

 
Субвенции и Трансфери 

 
6.738.524 

 
4.564.051 

147,64 

Социјални бенифиции 1.050.000 1.050.000 100,00 
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Капитални расходи 

 
57.389.877 

 
18.131.500 

316,52 

 
 Вкупно планирани расходи                

 
         293.903.071 

 
        234.257.339 

 
125,46 
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 Кај вкупно планираните расходи  во 2014 година споредено со планираните расходи за 
2013 година се забележува зголемување од 25,46% што е ист со зголемувањето на планираните 
приходи а што е одраз на принципот на буџетска рамнотежа меѓу планираните приходи и расходи.  

Кај сите планирани расходи се бележи зголемување во однос на претходната година  со 
исклучок на социјалните бенифиции кај кој планираните расходи се истите како  во претходната 
година. Зголемувањето од 3,93% во делот на платите, наемнините и надоместоците е заради 
новите вработувања во општинската администрација и зголемувањето на вредноста на бодовите 
согласно  Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 
2014 година која беше објавена во Службен весник на РМ број 143/2014. Вредноста на бодот за 
платите од 01 Октомври 2014 изнесува 76,8 денари и се применува со исплата на октомвриската 
плата за 2014 година.   

Зголемување има и во делот на капиталните расходи кој во однос на 2013 година се 
зголемени за 216,52. 
 

Врз основа на усвоените програми кој се составен дел на буџетот на Општина Свети 
Николе е реализирано  извршувањeто на буџетот како следува: 
    
Табела 3 
Вкупно реализирани приходи                                                                    во денари 

Вид на приход 2014 год 2013 год 
сооднос 
2014/2013  

 
Даночни приходи 

39.042.569 35.894.401 108,77 

 
Неданочни приходи 

3.667.974 4.012.328 91,42 

 
Капитални приходи 

12.233.715 2.238.509 546,51 

 
Трансфери 

25.905.905 23.462.384 110.41 

 
Блок дотации 

138.220.816 136.402.524 101.33 

Приходи од самофинансирач. 
активности 

11.152.454 12.342.423 90.36 

 
Донации 

2.588.243 246.009 1052.09 

Пренесено салдо од мината  
година 

3.893.698 3.696.161 105,34 

 
Вкупно реализирани приходи 
 

236.705.374 218.294.739 108.43 

. 
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Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните приходи во 
општина Свети Николе за 2014 година изнесуваат 236.705.374 денари и се зголемени во однос на 
реализираните приходи во 2013 година за 8,43%, а истите споредени со планираните приходи 
бележат остварување од 80,54 %. 

Неданочните приходи во 2014 година во однос на истите во 2013 година бележат 
намалување во износ од 8,58%. Во делот на самофинансирачките активности кај буџетските 
корисници се забележува намалување на остварените приходи за 9.64%. Даночните приходи 
имаат зголемување во износ од 8,77% . 
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Зголемување во однос на 2013 година бележат и средствата кои се трансферираат од 
центрaлно на локално ниво во износ од 10,41%. Зголемување има и во делот на капиталните 
приходи и тоа за 446,51 пати во споредба со 2013 година, а ова зголемување се однесува на 
зголемената продажбата на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република 
Македонија-плацеви за домување. 
 
 
Табела 4                         
Вкупно реализирани расходи                                                                        во денари 

 
Остварени  расходи по видови 

 
2014 год. 

 

 
2013 год. 

 

Сооднос 
2014/2013 

 
Плати,наемнини и надоместоци 

 
142.727.919 

 
137.786.718 

 
103,59 

 
Резерви и недефинирани расходи 

 
216.830 

 
59.429 

 
364,86 

 
Стоки и услуги 

 
59.815.514 

 
59.761.780 

 
100,09 

 
Субвенции и Трансфери 

 
5.006.376 

 
3.112.778 

 
160,83 

 Социјални бенифиции 1.000.000 1.008.806 99,13 

 
Капитални расходи 

 
19.833.008 

 
12.671.530   

 
156,52 

 
Вкупно остварени расходи                 

 
228.599.647 

 
214.401.041 

 
106,62 
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Од погоре дадената табела 4 може да се забележи дека вкупно реализираните расходи во 
Општина Свети Николе за 2014 година изнесуваат 228.599.647 денари и се зголемени во однос на 
реализираните расходи во 2013 година за 6,62%, а истите споредени со планираните расходи  
бележат остварување  од 77,78 %. 

 
 

Индикативно е да се забележи дека следниве расходи по видови бележат 
зголемување или намалување во однос на 2013 година и тоа:  

 Платите, наемнините и надоместоците се зголемени за 3,59 % 

 Резервите и недефинираните расходи се зголемени за 264,86%,  

 Расходите за стоки и услуги се зголемени за 0,09 % 

 Социјалните бенифиции бележат намалување од 0,87 %. 

 Субвенциите и трансферите се зголемени за 60,83%  и 

 Капиталните расходи се зголемени за 56,52% 
 

Парични средства, побарувања , обврски и извори на средства 
 

Салдото на сметката на буџетот на општината на 31.12.2014 година изнесува 5.024.685,00 
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 31.12.2014 год. На име побарувања е искажан износ од 
23.391.650,00  денари кој произлегува од Табела бр.5: 
Табела 5 
Побарувања во буџетот 

Опис на побарувањето Износ % 

1200 -.Побарувања од Министерствата во управна зграда

  
960.141,50 4,10 

 

120001- Побарувања од физички лица - Мавровица 408.449,00 1,75 

120004 - Побарувања од Буџетски корисници-телефони 4.555,00 0,02 

120008 - Побарувања од Буџетот УХМР - Ѓуриште 24.000,00 0,10 

120009-Побарување од Буџет-јавни работи 
 

494.140,00 2,11 

120073 побарување  од ЈКП Комуналец од јавна чистота 
од физички лица  

1.904.201,50 8,14 
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120073-1 побарување  од ЈКП Комуналец од јавна чистота 
од правни лица 

809.468,50 3,46 

122006 - Побарувања по основ на бесправни градби-

физички лица и правни лица 

712.757,00 3,05 

122010 - Побарувања од граѓани по решенија на данок на 

наследство и подарок  

44.494,00 0,19 

122011- Побарувања по основ на договори за закуп на 
општински имот -физички лица и правни лица 

968.113,00 4,14 

1223-  Побарувања на комунална такса за користење на 
јавно - прометни површини-СВД и правни лица 

652.678,00 2,79 

1225   -    Побарувања од физички и правни лица - 
надоместок за уредување градежно земјиште  

1.737.598,50 7,43 

1226-Побарување данок на имот од физички лица 5.062.927,50 21,64 

122026- Побарувања - данок на имот-правни лица   2.066.346,50 8,83 

1229  -   Побарувања од граѓани данок на промет-физички 
лица  и правни лица 

136.724,00 0,58 

12292-Побарувања од огласи и реклами комунална такса 60.000,00 0,26 

1224 -    Побарувања од граѓани солидрни бараки  778.907,00 3,33 

1227 -Побарувања од правни лица за комунална такса 6.523.194,00 27,89 

1211-Комунална такса за користење на простор за 
паркирање на моторни возила  

42.955,00 
 

0,18 

ВКУПНИ ПОБАРУВАЊА 23.391.650,00 100 

 
 

 
 

Вкупните обврски на Општина Свети Николе на 31.12.2014 година изнесуваат 
50.181.006,00 денари од кои : 
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-  Вкалкулирани плати спрема вработените за 12-2014  -  2.234.209,00 ден 
 

 Градоначалник, државни службеници и технички персонал                1.874.528,00 
ден. 

 Противпожарна единица 338.817,00 ден. 

 Волонтери 20.864,00 ден 
 

-  Тековни обврски спрема добавувачи -  45.312.490,00 ден 
-  Краткорочни финансиски обврски      -     2.385.622,00 ден 
-  Обврски кон државата и др.институции-     248.685,00 ден 
 
   
Тековните обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски за потрошена 

електрична енергија, телефон , вода, извршени градежни работи и сл. Ова е соодветно на 
сметководствениот правилник за  буџет и буџетски корисници. 
 
3.  Реализација по програми за извршување на буџетот 
 

Вкупните расходи по утврдени намени и резерви се реализирани по следните програми 
A  - Совет на Општина 
D  - Градоначалник 
E  - Општинска администрација 
G  - Локален економски развој 
F  -Урбанистичко планирање и уредување на просторот 
J  - Комунални  дејности 
K – Култура 
L  - Спорт 
V – Социјална заштита и заштита на децата 
N – Образование 
W – Противпожарна заштита 
 
 

 
Табела 6 
Програми во Буџетот за 2014 година 
 

Програми 
Планирано 
2014 

Реализирано 
2014 

реализирано/планирано 
 

Противпожарна заштита 5.717.500 4.814.631 84,21 

Социјална заштита 30.965.954 26.027.026 84,05 

Спорт и рекреација 2.170.000 860.420 39,65 

Kултура 9.607.989 7.829.694 81,49 

Образование 122.017.917 113.287.986 92,85 

Локален економски развој 2.783.865 1.605.278 57,66 

Програма  за урeдување на 
градежно земjиште 69.391.305 30.011.082 43,25 

Капитални трошоци на 
Општината 4.071.100 2.077.089 51,02 

Општинска администрација 38.818.906 35.090.088 90,39 

Градоначалник 5.278.236 4.467.777 84,65 

Совет на Општина 3.080.299 2.528.576 82,09 

Вкупно 293.903.071 228.599.647 77,78 

 
 



13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5,718

30,966

2,170

9,608

122,018

2,784

69,391

4,071

38,819

5,278

3,080

293,903

4,815

26,027

,860

7,830

113,288

1,605

30,011

2,077

35,090

4,468

2,529

228,60

,0 100,0 200,0 300,0 400,0

Прптивппжарна защтита

Спцијална защтита

Сппрт и рекреација

Kултура

Образпвание

Лпкален екпнпмски развпј

Прпграма  за урeдуваое …

Капитални трпщпци на …

Опщтинска …

Градпнашалник

Спвет на Опщтина

Вкупнп

милипни

Реализирани 
2014

Планирани 
2014

Планирани и реализирани расхпди пп прпграми за 2014 гпдина



14 

 

 
 
3.1. А – Совет на општина 
 

Во буџетот на Општина  Свети Николе за програмата на А – Совет на Општина од 
планираните   3.080.299,00   денари реализирани се 2.528.576,00  денари односно реализирана е 
програмата на советот со 82,09%. 
  Советот на Општина Свети Николе во 2014 година одржа 17 работни седници. За 
работењето на членовите на советот во  2014 година на име  надоместоци исплатени се 
2.194.791,00 денари, односно 71,25% од вкупно планираното. 
 Преку програмите на Советот на општина Свети Николе се реализирани и други  
потпрограми и тоа „Пограма за активностите  на општина Свети Николе во областа на 
меѓународната соработка “ 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 
МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА   

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на Меѓународната 
соработка во 2014 година беше насочена кон продлабочување на меѓународната соработка и 
реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси. 
Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна соработка со збратимените 
градови Чичевац од Република Србија и Сапарева бања Република Бугарија, на планот на 
размена на информации и искуства, како и иницирање на заеднички проекти. Меѓународната 
соработка во голема мера ја продлабочија и традиционалните културни манифестации од 
меѓународен карактер.  

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. 

 

 

-„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 2014 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 оваа програма беа исплатени средства во износ од 30.000,00 

денари на Горан Арсов  по одлука на Советот на Општина Свети Николе број 0701-650. 

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..  

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.  
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3.2. Д – Градоначалник 
 

Во програмата на Градоначалник од планираните  5.278.236,00 денари во буџетот, 
реализирани се 4.467.777,00 ден. односно  84,65 %.  

Најголем дел се однесуваат за исплатени плати и надоместоци од плати во износ од  
1.079.668,00 денари односно 24,14 % од вкупно реализираните средства од програмата Д0-
градоначалник. Од тековните резерви во програмата на градоначалник се потрошени 171.850,00 
денари или 3,85%(од вкупно реазлизираните).  Другиот дел од средствата во износ од 56,66 % се 
исплатени  на име патни и дневни трошоци и комунални услуги, комуникации и транспорт, како и за 
репрезентација, прехрамбени продукти и пијалоци, трансфери за пензионирање и исплати по 
извршни исправи. 

На контото 464 има остварено исплати  во износ од 883.614,00 денари кој процентуално 
изнесува 19,78% од вкупниот реализиран буџет за оваа програма. Исплатите се однесуват за 
опремнини при пензионирање од буџетските корисници, за плаќање по судски решенија и други 
трансфери (исплати на награди за најдобри ученици, најдобри ликовни творби и најдобри 
просветни работници по повод  „Свети Никола“ патрон на градот и надомест за смртен случај за 
лица вработени во Општината или лица вработени во буџетските институции, исплати за Месни 
заедници, трансфери за политички партии за локални избори 2013). 

На контото 465 има остварено исплата во износ од 1.523.772,00 денари која процентуално 
изнесува 34,11% од вкупно реализираните на оваа програма. Исплатите се однесуваат за трошоци 
за извршни исправи.  

 
 

 
422.11. Е – Општинска Администрација 
  

Во вкупниот буџет на Општина Свети Николе за реализација на  оваа програма беа 
предвидени средства во износ од 38.818.906,00 денари, а се реализирани 35.090.088,00  денари 
или 90,39 %. 

Најголем дел се однесува за исплатени плати и надоместоци од плати за вработените во 
општинската администрација во износ од 20.354.472,00 ден односно учеството во однос на 
вкупната реализација по оваа програма изнесува  58,00 %. На име договорни услуги (осигурување 
на недвижности и моторни возила, правни услуги, консултански услуги, услуги за копирање , 
печатење и издавање, судски вештачења, судски такси, изнајмување на друга опрема и лица 
ангажирани по договор за дело) реализирани сe 2.951.072,00 денари или 8,41 % во однос на 
вкупната реализација по оваа програма. За стоки и услуги (комунални услуги , греење, 
комуникација, транспорт,ситен инвентар , поправки и  тековно одржување и други тековни расходи) 
се потрошени 11.483.765,00 ден или 32.73 % од вкупната реализација по програма Е-Општинска 
администрација. Од оваа програма исплатени се од донаторска сметка 61.813,00 денари за лица 
ангажирани по основ на договор за дело по проект за одржливи вработувања. Останатиот дел од 
реализираните средства 300.779,00 се за персонален данок на доход од исплатени надоместоци и 
нивната реализација е 0,86% од вкупната реализација по оваа програма. 

 
Во ЕА програма за капитални расходи реализирани се средства во износ од 2.077.089,00 

денари или 51,02%  од вкупниот планиран буџет кој изнесува 4.071.100,00 денари. Најголем дел се 
реализирани  за инсталирање на опрема за бежичен интернет во руралните средини, купување на 
канцелариска опрема, компјутерска опрема (хардвер и софтвер) , купување на опрема за греење и 
климатизација.  
 
 

 
 3.4   Г- Локален економски развој 
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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. Вкупно 
планираниот износ од оваа програма изнесува 2.783.865,00 денари.Од овој вкупен износ 
исплатени се 1.605.278,00 денари или во вкупен процент 57,66%. 
Предвидени активности со Измените и дополнувањата на Програмата за активностите на Општина 
Свети Николе во областа на локален економски развој за 2014 година се:  
 
 
1.Формирање на економски општински совет предвидени се 20.000,00 денари 
 
2. Европска недела на претприемачи предвидени се 100.000,00 денари 
 
3. Проект за поддршка на локалните фирми за промоција на сопствениот бизнис предвидени се 
100.000,00 денари 
 
4.Изработка на Студија за потенцијал за развој на алтернативен туризам предвидени се 
100.000,00 денари 
 
5.Настап на саемски манифестации предвидени се 50.000,00 денари 
 
6.Општинско корисна работа –ОКО сервис 2 со сопствено учество и донација и тоа предвидени се 
72.000,00 денари донација и 202.000,00 денари од буџетот на општината 

 
 

 
  3.5.    Ф – Урбанистичко планирање и уредување на просторот 
 

За реализација на програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот 
предвидени се 11.160.000,00. денари, а реализирани се 5.405.392,00 денари или 48,44 %. 
Извршувањето на оваа програма се одвиваше по следните позиции (потпрограми).Реализирани се 
следниве активности во делот на урбанизамот  како што се наведени во табелата што следи: 

 
 

   Табела  за  урбанистички   Планови  
на    

Свети   Николе    за  2014  год 

Р.бр.   Вид  на  УП   Населено  
место  

Тех.бр. и 
датум 

Согласност  
број  и  датум  

Одлука  број  и  

датум  /Решение број 
и датум 

1. ДУП за дел од населба 
„Бел Камен“ УБ11 и УБ 12 

Свети Николе  -плански 
опфат помеѓу 

ул.„Септемвриска“, ул.„1“, 
ул.„Сутјеска“у ул.„2“ 

ДУП 2942 Бр.14-1694/2 
од 29.12.2014 

Одлука бр.0902-271 
од 05.05.2014 година 

2. ДУП  за дел „Лиска“ Б1-
плански опфрат помеќу 
ул.„Питу Гули“, ул.„Кочо 

Рацин“, ул.„Крсте 

Мисирков“, ул.„200“ и 

ул.„Овчеполска“ 

ДУП 2863/14 бр.14-13936/2 

од 21.10.2014 
година 

Одлука бр.0902-

687/5 од 31.10.2013 
година 
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3. ДУП за дел „УЕ 2“-
локалитет Мавровица 

ДУП 129/12 Бр.14-10327/2 

од 31.07.2014 

Одлука бр.0902-

681/6-1 од 

12.11.2013 година 

4. ДУП за дел од УЕ1 и УЕ2-
плански опфат помеѓу река 

Периш.ул.„Кимановска“, 

ул.„Вељко Влаховиќ“ и 
ул.„Ванчо Ангелов“ 

ДУП 284/10 Бр.14-13936/2 

од 21.10.2014 

Одлука бр.0902-

202/5 од 02.02.2011 

5. ДУП за локалитет 

„Кумановски пат“ 

ДУП 2959/14 Бр.14-11926/2 

од 11.09.2014 

Одлука бр.0902-232 

од 30.04.2014 

6. ДУП за плански опфат со 

ул.„Карпошева“,„Питу 
Гули“, крак од ул.„Јане 

Сандански“ 

ДУП 2966/2014 Бр.14-8093/2 

од 05.06.2014 

Одлука бр.09-12 од 
05.02.2014 

 
 
Позиција Ф1 – Урбанистичко планирање   
 Оваа програма има реализација во износ од 3.928.642,00 или вкупно за изработка на 

просторни и урбанистички планови потрошени  од вкупно предвидените 6.500.000,00 денари 
60,44%. 

 
Позиција Ф2 – Уредување на градежно земјиште  
За експропријација, за надзор над изведба на градежни објекти и геодетските услуги од 

предвидените  средства во износ од 4.660.000,00 денари се потрошени средства во износ од 
1.476.750,00 денари односно  реализираните од планираните активности се во износ од 31,69%. 

 
 

 

    3.6.Ј – Комунални дејности 
 
Во програмата за комунални дејности за 2014 беа предвидени средства во износ од 

58.231.305,00 а беа реализирани 24.605.690,00  односно реализацијата на програмата изнесува од 
42,26%. Програмата се реализираше по одделни подпрограми чија реализација ќе биде подолу 
образложено:  

 
Ј0 – Одржување на урбана опрема 
 
Оваа програма има предвидени средства во износ од 130.000,00 денари. 
 
 
   Ј1- Снабдување со вода 

 
Оваа програма има предвидени средства во износ од 4.291.685,00 денари од кои на 

донаторската сметка се предвидени 2.500.000,00 денари, а од буџетската сметка предвидени се 
1.791.685,00 денари . Овие средства беа предвидени за проектот за пречистителна станица за 
Сивиртепе, но истиот е пролонгиран за реализација за 2015 година и од тие причини овие 
средства повторни се предвидени во буџетот за 2015 година на програмата Ј2- одведување и 
пречистување на отпадни води. 
 

 
Ј3 – Јавно осветлување 
 
Од оваа ставка се изврши наплатата за потрошената електрична енергија и  одржувањето 

на јавното осветлување. Вкупниот износ за оваа програма изнесува 3.650.000,00  денари  односно 
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планираните активности се реализирани во вкупен износ од 2.192.857,00 денари или 60,08%. 
Вкупниот износ е исплатен за електрична енергија за улично осветлување. 

 
 
 
Ј4 -  Јавна чистота 
 
Во оваа програма во буџетот за 2014 година беа предвидени 6.070.000,00 денари, а 

реализирани беа 5.862.796,00 денари (96,59%). Од вкупно планираните согласно Програмата за  
јавнопрометни и јавно зелени површини за 2014 година предвидени според месечното 
задолжување од страна на ЈКП Комуналец се 4.700.000,00 денари и од планираните остварени се 
4.565.048,00 денари (97,13%). Остатокот од реализацијата се однесува за ангажирање на лица во 
проектот за Јавна чистота за 2014 година во износ од 934.155,00, а другиот дел од 363.593.00 
денари се однесува за исплати за одржување на автопати, улици и патишта. 

 
Ј5 – Јавен локален превоз на патници 
 
Во оваа програма во буџетот за 2014 година беа предвидени 100.000,00 денари. 
  
  
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  за одржување во зимски услови како и за дезинфеција, дезинсекција 
и дератизација. Вкупниот износ на планирани средства во оваа програма се 700.000,00 денари, и 
реализирани се 253.970,00 или релизацијата изнесува 36,28%. 

 
Ј7 -  Одржување и користење на паркови и зеленило 
 
Во оваа програма во буџетот за 2014 година беа предвидени 170.000,00 денари. 
 
Ј8 -  Други комунални услуги 
 
Во оваа програма во буџетот за 2014 година беа предвидени 660.000,00 денари. 
 

 
 
 
ЈД -   Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 
 
 
Во оваа програма во буџетот за 2014 година предвидени се 21.453.689,00 денари 

реализирани се 9.302.024,00 денари или реализирани се активности во износ од 43,36% од 
планираните. 

Од вкупниот реализиран износ се изврши   санација на улици со крпење на ударни дупки и 
реконструкција на улици,патишта и автопати во износ од 7.658.787,00 денари,   како и за 
реконструкција на други објекти  исплатени се 1.643.237,00 денари. 
 

ЈИ – Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води  
Во 2014 година во оваа програма беа предвидени 7.690.952,00 денари од кои во 

буџетската сметка предвидени се 868.112,00 денари и од донаторската сметка 6.822.840,00 
денари. Од овие средства  реализирани се 864.830,00 од буџетската сметка и тоа за исплата на 
ДДВ за времена ситуација за изградба на фекална канализација во с.Горобинци и 1.003.163,00 
денари се исплатени од сметката за донација за првата времена ситиација за изградбата на 
фекалната канализација во с.Горобинци или процентот на реализација за двете сметки во однос 
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на планираното е  24,29%. Остатокот од средствата кои треба да бидат исплатени по овие 
ситуации ќе бидат реализирани со буџетот во 2015 година откако ќе ни бидат трансферирани 
средства од Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој по проектот 
„Доизградна на фекална канализација во с.Горобинци“. 
 

ЈЈ – Изградба на депонии за отпад 
 
Во буџетот за 2014 година за оваа програма беа предвидени 350.000,00 денари. 
 
ЈК – Јавна чистота(капитални расходи) 
 
За оваа програма во буџетот за 2014 година беа предвидени 1.200.000,00 денари, а 

реализирани се 571.408,00 денари (47,62). Исплатите се однесуваат за набавка на бехатон плочки 
и ивичњаци за одржување на тротоарите на подрачјето  на Општина Свети Николе. 

 
ЈЛ – Други комунални услуги 
 
Во оваа програма во буџетот за 2014 година беа предвидени 3.150.000,00 денари од кои 

реализирани се  2.000.000,00 денари или во процент однос на реализирано планирано изнесува 
63,49%. Исплатите се однесуваат за реконструкција на улици патишта и автопати на територијата 
на Општина Свети Николе. 

 
ЈМ – Паркови и зеленило (капитални расходи) 
 
Средствата во оваа програма се предвидени по прокетот „ Изградба и уредување на јавни 

зелени површини за спорт и рекреација (парк со урбана опрема, детско игралиште и тениско 
игралиште) во шест села и тоа во с.Мустафино, с.Ерџелија,с.Немањици,с.Кадрифаково, 
с.Амзабегово и с.Пеширово на одделението за локален економски развој .  Во оваа програма 
предвидени се 8.584.979,00 денари од кои 1.394.319,00 се предвидени од буџетската сметка и 
7.190.660,00 денари од донаторска сметка. Вкупната реализација на оваа програма изнесува 
2.554.642,00 денари од кои 1.261.750,00 денари се од буџетската сметка на општината и тоа за 
исплата на ДДВ по времените ситуации и 1.292.892,00 денари се исплатени од донаторската 
сметка. Остатокот од нереализираните средства се предвидени во буџетот за 2015 година бидејќи 
истите ќе бидат исплатени во тековната година откако ќе ни бидат трансферирани од Агенцијата 
за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој.Реализацијата од буџетската сметка 
изразена во сооднос со планиранотот е  90,49%, а реализацијата од донаторската сметка е 
17,98%. 

 
ЈN -  Урбана опрема(капитални расходи) 
 
 Во оваа програма во 2014 година има предвидено 30.000,00 денари. 

 
 

3.7.К – Култура 
 

   Од општинскиот Буџет за 2014 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. Се реализираше традиционалниот 
Меѓународниот фестивал за танци и ора „Тодорица 2014“.Се доделуваа награди за животно дело и 
заслужни просветни работници за 2014 кои беа прогласени и наградени од страна на општината.   

Во делот на оваа програма  потрошени се средства во износ од 802.385,00 денари кои се 
потрошени за трансфери до здруженија, граѓани и фондации, за организирање и спроведување на 
погоре споменатите културни манифестации кои се одржани во Општина Свети Николе во текот на 
2014 година. 
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Во делот на наменската дотација од оваа програма реализирани се 6.200.822,00 денари од 
кои 4.229.398,00 се за плати за буџетските корсници од областа на културата, а остатокот од 
средствата 1.971.424,00 се за набавка на книги за во градската  библиотека, стоки и други услуги 
во оваа област, договорни услуги, канцелариски материјали, поправки и тековно одржување, 
комунални услуги, греење и комуникација и сл. 

Во делот на самофинансирачката сметка реализирани се средства во износ од 826.487,00 
денари . Реализацијата на овие средства се однесува за сите потреби што ги имаат буџетските 
корисници од областа на културата. 

  

3.8.Л – Спорт и рекреација 
 

Програмата од областа на спортот во 2014 година опфаќа: 
Трансформација на 4 постоечки асфалтни игралишта во баскет игралишта(оградување, 

осветлување и кошеви) 
Оградување на фудбалско игралиште во центарот на градот  
Поддршка на спортски клубови 
 
 
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.  

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  ........................................................... 480.000,00 

 КК Баскет Овче Поле......... ............................................40.000,00 

 ЖРК Овче Поле-СУ ......................................................100.000,00 

 КМФ Овче Поле...............................................................30.000,00 

 Ф.К.Овче Поле Јуниори...................................................20.000,00 

 Р.К.Овче Поле................................................................110.000,00  
 

Мораме да напоменеме дека општина Свети Николе се наоѓа во незавидна состојба и не е 
во можност да ги реализира сите активности кои се неопходни за обезбедување на подобра и 
поуспешна спортска клима во нашата општина. Иако имаме желба за поголеми финансирање 
неможеме максимално да одговориме на потребите на сите наши спортски клубови. 

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спортот за 2014 
година беше насочена кон обезбедувањето на активен однос на Општината кон 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 и граѓани од различна возраст.  

 
 
3.9.В – 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 

30.965.954.00 денари кои во најголем дел се однесуваат на блок дотација за плати на вработените 

во Детската градинка, наменските дотации и средствата од самофинансирање. Во 2014 година за 
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планираните активности во областа на социјалнта заштита и заштита на децата се реализирани 

средства во вкупен износ од 26.027.026,00  денари   или програмата е реализирана  со 84,05 %. 

Во основниот Буџет за 2014 година предвидени се 2.480.000,00 денари од кои 

реализирани се 1.463.600,00 денари од кои 422.000,00 денари се исплати за секое  новородено 

дете во текот на календарската година, 572.000,00 денари исплетени по основ на барања за 

еднократна социјална парична помош и помош за стари лица во Општина Свети Николе, 

270.000,00 денари се исплатени по барања за лица кои склучиле брак над 40 години и 193.600,00 

денари се иплатени за други договорни услуги. 

Износот на планираните средства за  блок дотацијата изнесува 18.002.954,00 денари 

додека во текот на 2014 година истите се реализирани во износ од 17.818.179,00 денари (98.97%) 

од кои најголемиот дел 15.510.798,00 денари (87,05%) се за исплата на плати и надоместоци од 

плати за вработените во општинската установа Детска градинка „Рахилка Гонева“, а остатокот од 

реализацијата се за стоки и други услуги за буџетскиот корисник од социјалната заштита во износ 

од 2.307.381,00 денари. 

Детската градинка работи во 2 клона , во објекти за кои е потребно редовно да се 

одделуваат средства за одржување и реконструкција.  

Општината даде и целосна поддршка на сите проекти што ЈОУДГ „Рахилка Гонева“ во 

текот на 2014 година ги реализираше со свои средства и со средства на Министерството за труд и 

социјална политика. 

Износот на планираните средства од самофинансирачката сметка  е 10.333.000,00 денари 

од кои реализирани се 6.617.615,00 или во процент 64,04% за тековно оперативните трошоци за 

Детската градинка „Рахилка Гонева“.  

 
3.10.Н – Образование 

 

Во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието 

за 2014 година планирани се средства  во износ од 122.017.917,00 денари а реализирани се  

113.287.986,00 денари или Програмата e реализирана во износ од 92,85 %. Во делот на  

трансфер на средства се прикажани средствата за блок дотација  во основното и средното 

образование. 

Планираните трансфери за основното и средното образование за 2014 година 

изнесуваат 110.482.978,00 ден. и истите се реализирани во износ од 108.642.851,00 ден. или 

98.33 %. Во делот на самофинансирачките активности планирани се 8.012.420,00 денари од кои 

реализирани се 3.686.362,00 денари (46%). 

 

 Активности 

Во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието 

за 2014 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.   

 
3.11.    W – 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. 
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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. 

 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 2014 година, за плати и надоместоци за плати за 

вкупно 15 вработени во ТППЕ планирани се средства од Буџетот на РМ во вкупен износ од  

4.052.000,00 денари, а реализирани се во износ од 4.027.634,00.    

Во основниот Буџет за 2014 година предвидени се 1.515.500,00 денари, а реализирани се 

781,297,00 денари или во процент изнесува 51,55%. Овие средства се потрошени за тековните 

трошоци на ТППЕ како телефон, комунални услуги, регистрација на моторни возила, поправка и 

тековно одржување на моторните возила и набавка на горива и масла.              . 

 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 

2014 година. 

Во делот на оваа програма има отворено донаторска сметка на која во текот на 2014 

година планирани беа 150.000,00 денари, но во тековната година немаше донации на оваа сметка 

кои би биле наменети за противпожарната единица. 

 
 
3. Детален извештај за трошењето на тековната резерва 
 

Од вкупно планираните средства за тековни резерви во програма Д0-Градоначалник, 
планирани се тековни резерви  и тоа на ставка 413 – Тековни резерви (разновидни расходи) во 
износ од 270.000,00 денари од кои  во 2014 година се рализирани 216.830,00 денари односно 80,31 
% од планираните средства. 

Подолу ќе бидат презентирани детални прегледи за трошењето на овие тековни резерви. 
 
Табела 7 
 Исплата на тековна резерва –А0 Совет на општина 
           

Име и презиме Други трансфери Вкупно исплатен 
износ 

 

Лимонка  Спасевска 15000 15000 

Горан  Арсов 27000 27000 

ВКУПНО  42000 42000 

 
 
 
Исплата на тековна резерва –Д0 Градоначалник 
 

 
 
 
 
 
 

 

Име и презиме Тековна резерва Вкупно исплатен 
износ 

 

Горан Арсов 3000 3000 

ВКУПНО 3000 3000 
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Табела 8 
 Исплата на тековна резерва – Д0 Градоначалник 
 

Фирма Образложение Вкупно 
исплатен 

износ 
 

Седмица 

По решение за плаќање од 
тековна резерва натпревар 
„Семафор за сообраќајни 
знаци“  3930 

Хемипром 

По решение за плаќање од 
тековна резерва за 
новогодишни паќетчиња за 
институции  32940 

Астра 

По решение за 
репрезентативни материјали 
за делегација по повод 
Свети Никола 2360 

Пет-Арс 

По решение за 
одбележување на 
Меѓународен ден за деца со 
посебни потреби 2460 

Бубамара-Хит 

По решение за покривање 
на трошоци предвидени  по 
програмата за социјална 
заштита 23500 

МОДА АД 

По решение за 
репрезентативни материјали 
за делегација по повод 
Свети Никола 11000 

Аптека Плоштад Илинден 
По решение за првородено 
дете во 2014 година 6080 

Данита Ник 

По решение за покривање 
на трошоци за потребите на 
комисијата за легализација 
на имот 5580 

ВКУПНО   87850 

 
 
Исплата на тековна резерва – А0 Градоначалник 
 

Фирма Образложение Вкупно 
исплатен 

износ 
 

  Астра 
По решение за паќетчиња за 
деца со посебни потреби  1000 

Пет-Арс 

По решение за покривање 
на трошоци за првородено 
дете во 2014 година  1980 

                                  
ВКУПНО  2980 
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Табела 9 
 
Социјални трансфери за социјално загрозени лица, лица за лекување и стари и 
изнемоштени лица – Програма V1-Социјална заштита 
            

Име и презиме 
Исплатен износ за 

еднократна 
парична помош 

Вкупно 
исплатен износ 

  Аладин Фезулов  5000 5000 

  Александар Величковски  3000 3000 

  Ана Трајковска  4000 4000 

  Ангел Јанев  5000 5000 

  Анета Анастасова  3000 3000 

  Анѓелка Димитриевска 3000 3000 

  Анета Јорданова 3000 3000 

  Арсов Јованче  5000 5000 

  Ацо Иванов  3000 3000 

  Ацо Михајловски  3000 3000 

  Билјана Трајковска  3000 3000 

  Биљана Смиљковиќ  4000 4000 

  Бисерка Марковска  3000 3000 

  Благој Циклев  4000 4000 

  Благојка Јосевска  3000 3000 

  Блаже Јованов  4000 4000 

  Боге Илијевски  3000 3000 

  Бора Величковски  3000 3000 

  Борјанка Јакимова  3000 3000 

  Борко Илијевски  4000 4000 

  Борче Марковски  3000 3000 

  Будимка Тодорова  4000 4000 

  Валентина Смилковиќ  3000 3000 

  Валентина Стоилковска  5000 5000 

  Васвие Ахмет  3000 3000 

  Васко Ефремов  6000 6000 

  Велика Стојановска  3000 3000 

  Величков Стојан  3000 3000 

  Вера Лазаревска  3000 3000 

  Верка Колевска  3000 3000 

  Веселка Арсова  3000 3000 

  ВЕСНА  МОНЕВА  3000 3000 

  Весна Андонова  3000 3000 

  Весна Петковска  5000 5000 

  Вида Јанева  5000 5000 

  Виолета Марковска  3000 3000 

  Виолета Митровска  4000 4000 

  Влатко Максимов  3000 3000 

  Воје Митрушев  4000 4000 

  ВУЧЕВА БИЛЈАНА  3000 3000 

  Габриела Арсовска  3000 3000 
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  Гаргарина Колева  3000 3000 

  Горан Киров  3000 3000 

  Гордана Иванова  5000 5000 

  ГОРДАНА КРСТЕВСКА  3000 3000 

  Горданчо Петров  3000 3000 

  Далибор Јакимов  3000 3000 

  ДАЛИБОР СПАСОВСКИ  3000 3000 

  Данијела Илиевска  3000 3000 

  Дарко Кузмановски  3000 3000 

  Дејан Трајковски  3000 3000 

  Делчо Смиљков  3000 3000 

  ДЕМИР ЈАШАРОВ  3000 3000 

  Дениза Фезулова  4000 4000 

  Дијана Накова  3000 3000 

  Добре Стефановски  5000 5000 

  Дојчо Колевски  3000 3000 

  Донка Димитрова  3000 3000 

  Драгана Колевска  3000 3000 

  Драганче Трајановски  3000 3000 

  Драги Пешевски  3000 3000 

  Ѓошо Јованов  3000 3000 

  ЃУРОВСКА СОЊА  3000 3000 

  Елица Нацева  3000 3000 

  Емилија Николова  3000 3000 

  Емилија Стефановска  3000 3000 

  Емица Михајлова  3000 3000 

  Жаклина Величкова  3000 3000 

  Жаклина Ивановска  3000 3000 

  Живка Сандева  3000 3000 

  Зенељ Ангеловски  5000 5000 

  Златан Цековски  3000 3000 

  Зоран Миланов  3000 3000 

  Зоринка Максимова  3000 3000 

  Ивица Коцевски  3000 3000 

  Игорче Стојановски  3000 3000 

  Иле Миланов  3000 3000 

  Илиевска Едита  3000 3000 

  Илиевски Роберт  3000 3000 

  Јагода Горгиевска  4000 4000 

  Јадранка Доневска ( Атанас)  2000 2000 

  Јован Пешевски  3000 3000 

  Јованова Мица  4000 4000 

  Јонче Петковски  3000 3000 

  Јорданче Божилов  3000 3000 

  Јорданче Давитков  3000 3000 

  Јорданче Наумовски  3000 3000 

  Ката Манева  3000 3000 

  Киро Младеновски  3000 3000 
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  Круме Стојковски  3000 3000 

  Круне Петковски  3000 3000 

  Ленче Митевска  4000 4000 

  Лилјана Стефановска  3000 3000 

  Лилјана Трајковска  3000 3000 

  Љуба Ангеловска  3000 3000 

  Љубе Стефановски  3000 3000 

  Маја Младенова  3000 3000 

  Мара Фимкова  3000 3000 

  Марјан Стошевиќ  3000 3000 

  Марков Трајан  3000 3000 

  Мартина Лазаревска  3000 3000 

  Марче Демиров  3000 3000 

  Мемедалиева Шехерезада  3000 3000 

  Мики Петрушев  3000 3000 

  Милчо Димитриев  3000 3000 

  МИОДРАГ МАКСИМОВСКИ  4000 4000 

  Мишо Тошиќ  2000 2000 

  Младенов Игор  3000 3000 

  Момчило Постолов  3000 3000 

  Нада Бојковска  3000 3000 

  Наташа Јовановска  3000 3000 

  Наташа Павловска  3000 3000 

  Нермина Јашарова  3000 3000 

  Николина Петровска  3000 3000 

  ОЛИВЕР СИМОНОВ  3000 3000 

  Оливера Јовановска  3000 3000 

  Орданче Гичев  3000 3000 

  Ордевски Спасо  3000 3000 

  Орце Гичев  3000 3000 

  Павле Арсов  3000 3000 

  Павле Јосев  6000 6000 

  Павле Наунов  3000 3000 

  Павлина Стефановска  3000 3000 

  Пане Строиманов  3000 3000 

  Панев Павле  3000 3000 

  Петков Васил  3000 3000 

  Пешевски Љубе  3000 3000 

  Русе Ефремов  5000 5000 

  Русе Јованов  3000 3000 

  Савре Стојановски  3000 3000 

  Санде Миланов  4000 4000 

  Светлана Трајкова  8000 8000 

  Славица Арсева  5000 5000 

  Славица Панева -1  3000 3000 

  Славица Пешевска  5000 5000 

  Славица Стефанова  4000 4000 

  Слаѓана Николиќ  3000 3000 
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  Слаѓана Стоилковска  3000 3000 

  Слаѓана Тасиќ  3000 3000 

  Слаџа Трајковска  3000 3000 

  Снежа Миланова  3000 3000 

  Снежана Јовановска  4000 4000 

  Снежана Спасовска  3000 3000 

  Софка Атанасова  3000 3000 

  Стаменковиќ Драги  3000 3000 

  Станча Нацевски  4000 4000 

  Стево Саздов  5000 5000 

  Стевче Пешевски  3000 3000 

  Стевче Спасовски  5000 5000 

  Стоика Петровска  3000 3000 

  Стоилова Елизабета  3000 3000 

  Стојанка Миланова  3000 3000 

  Стојка Максимова  3000 3000 

  Стојмир Мишев  3000 3000 

  Стојче Јакимов  3000 3000 

  Стојче Стаменовски  3000 3000 

  Сузана Петрушева 4000 4000 

  Сунчица Трајковска  3000 3000 

  Тања Јовановска  3000 3000 

  Тања Стаменова  3000 3000 

  Татјана Јакимова  3000 3000 

  Тони Денчевски  3000 3000 

  ТОНИ ЈОСЕВСКИ  3000 3000 

  Тоше Стојковски  4000 4000 

  Трајковска Ангелина  5000 5000 

  Трајчо Митровски  4000 4000 

  Убавка Трајчева  4000 4000 

  Убавка Циклева  4000 4000 

  Христијан Величковски  3000 3000 

  Часлав Петковски 4000 4000 

                                               
ВКУПНО  

572.000,00 572.000,00 

 
 
Табела 10 
 
Социјални трансфери за новороденчиња во 2014- Програма  
V1 – Социјална заштита 
   
                     

Име и презиме 

Исплатен износ 
за помош за 
новороденче 

Вкупно 
исплатен 

износ 
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1  2 3 

  Александар Јордановски  3000 3000 

  Александар Миладинов  3000 3000 

  Александар Петровски н  3000 3000 

  Александра Јакимовска  3000 3000 

  Александра Стојменова  3000 3000 

  Анѓелка Димитриевска  3000 3000 

  Анета Дачева Тосева  3000 3000 

  Анета Јорданова  3000 3000 

  Антонио Панев  3000 3000 

  Арсов Илија  3000 3000 

  Атанасова Санела  3000 3000 

  Баже Митрушев  3000 3000 

  Билјана Доневска  3000 3000 

  Благица Јованова  3000 3000 

  Блаже Стаменков  3000 3000 

  Бобан Ѓоргиевски  3000 3000 

  Бојана Митева  3000 3000 

  Бојанка Ефремовска  3000 3000 

  Ванче Бетувски  3000 3000 

  Василка Николова  6000 6000 

  ВЕРКА ДАВЧЕВА  3000 3000 

  Верче Стојанова  3000 3000 

  Видана Радевска  3000 3000 

  Виктор Арсов  3000 3000 

  Виктор Николиќ  3000 3000 

  Викторија Димева  3000 3000 

  Влатко Јанков  3000 3000 

  Влатко Лазев  3000 3000 

  Габриела Радуловиќ  3000 3000 

  Горан Донев  3000 3000 

  Горица Лазева  3000 3000 

  Даниел Бојковски  3000 3000 

  Даниела Апостолова  3000 3000 

  Даниела Димов  3000 3000 

  Даниела Иванова  3000 3000 

  Даниела Тасева  3000 3000 
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  Даница Манева  3000 3000 

  Дарко Величковски  3000 3000 

  Дарко Лазов  3000 3000 

  ДЕЈАН ЈОВЕВ  3000 3000 

  Драган Павловски  3000 3000 

  ДРАГАН ПОСТОЛОВ  3000 3000 

  Душица Атанасова  3000 3000 

  Душко Смиљков  3000 3000 

  Елена Величковска  3000 3000 

  Елена Велкова  3000 3000 

  Елена Јованова  3000 3000 

  Елизабета Димитрова  3000 3000 

  Зоран Герасимов  3000 3000 

  Ивана Лазева  3000 3000 

  Ивана Митревска  3000 3000 

  Иванов Стојанче  3000 3000 

  Иванче Павловски  3000 3000 

  Ивица Иванов  3000 3000 

  Игор Станојковски  3000 3000 

  Игор Трифунов  3000 3000 

  Илија Ѓоргиев  3000 3000 

  Илија Николиќ  3000 3000 

  Ирена Нунева  3000 3000 

  Ирена Ордева  3000 3000 

  Ирина Гелев  3000 3000 

  Ирина Нацева  3000 3000 

  Ирина Спасевска  3000 3000 

  Ирина Трајчева  3000 3000 

  Јаворка Радојкова  3000 3000 

  Јакимов Сашко  3000 3000 

  Јасмин Петковски  3000 3000 

  Јасмина Пејов  3000 3000 

  Јасмина Петрева  3000 3000 

  Јасна Динева  3000 3000 

  Јулијана Коцева  3000 3000 

  Катарина Анастасова  3000 3000 

  Катерина Иванов  3000 3000 
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  Катерина Јанева  3000 3000 

  Катерина Нушева  3000 3000 

  Киро Саздов  3000 3000 

  Клементина Ристов  3000 3000 

  Коцевски Бранко  3000 3000 

  Кристина Андоновска  3000 3000 

  Кристина Петков  3000 3000 

  Лазева Маја  3000 3000 

  Лиза Трајчева  3000 3000 

  Љубица Младеновска  3000 3000 

  Маја Илкова  3000 3000 

  Маја Младенова  3000 3000 

  Марија Арсева  3000 3000 

  Марија Арсевска  3000 3000 

  Марија Бетувска  3000 3000 

  Марија Велков  3000 3000 

  Марија Давкова  3000 3000 

  Марија Иванова 
Зафирова  6000 6000 

  Марија Ордева-1  3000 3000 

  Марија Панева  3000 3000 

  Марина Зафировска  6000 6000 

  Мартина Златев  3000 3000 

  Милан Анастасовски  3000 3000 

  Митева Наташа  3000 3000 

  Надире Димева  3000 3000 

  Наташа Велкова  3000 3000 

  Олгица Пешева 6000 6000 

  Оливер Величковски  3000 3000 

  Павле Арсов  3000 3000 

  Панче Нушевски  3000 3000 

  Радмила Митева  3000 3000 

  Сања Герова  3000 3000 

  Сања Стојанова  3000 3000 

  Сашка Станојковска  3000 3000 

  Сашко Ивановски -1  3000 3000 

  Сашко Малинов  3000 3000 
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  Сашо Донев  3000 3000 

  Светлана Ѓошевска  3000 3000 

  СВЕТЛАНА 
СТАНОЈКОВА-ГАЦОВСКА  20000 20000 

  Симона Стојанова 
Ристова  3000 3000 

  СЛАВИЦА ВЕЛКОСКА  3000 3000 

  Славица Илијева  3000 3000 

  Слаѓана Милановска  3000 3000 

  Слободанка Панева  3000 3000 

  Снежана Глигорова  3000 3000 

  Стевче Коцев  3000 3000 

  Стевче Пешевски  3000 3000 

  Стефче Крстев  3000 3000 

  Стојка Андраникова  3000 3000 

  Стојков Влатко  3000 3000 

  Тања Маневска-
Ангеловска  3000 3000 

  Таска Игњатова  3000 3000 

  Тодорче Јосев  3000 3000 

  Ќирил Стоилков  3000 3000 

  Фиданчо Николов  3000 3000 

  Фросина Трајчева  3000 3000 

  Христина Велкова  3000 3000 

  Христина Давков  3000 3000 

ВКУПНО 422.000 
 

422.000 
 

 

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

социјално загрозени лица (Табелата 9) е исплатен износ од 572.000,00 денари, додека во 

табелата 10, според Правилникот за исплата на новороденчиња за 2014  има исплатено 

422.000,00 денари. 

 

Табела 11 

Други трансфери  
                  

Име и презиме Отпремнин
а за пензија 

Награди Образложение Трансф. 
До месни 
заедници 

Вкупно 
исплатен 

износ 
 

Иванка Стојковска 42494    42494 

Тодорка Серафимова 43000    43000 

Иван Колевски 42014    42014 
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Билјана Димова 42556    42556 

Стефан Данев 42966    42966 

Драгомир Николов 42466    42466 

Валерија Ивановска  3000 Награда за 
учество на дете 
во шоу за деца 

 3000 

Оливер Ивановски  1800 Награда за 
учество на дете 
во шоу за деца 

 1800 

Дарко Јованов  6000 Награда за 
учество на дете 
во шоу за деца 

 6000 

Никола Глигоров  3000 Награда за 
учество на дете 
во шоу за деца 

 3000 

Теодора Бошкова  6000 Нјадобар 
ученик за 2013 
ООУ Кирил и 
Методиј 

 6000 

Миле Костов  6000 Освоено трето 
место на 
меморијален 
турнир „Горан 
Трајчев Шлем“ 

 6000 

Орце Цветановски  1800 Награда за 
учество на дете 
во шоу за деца 

 1800 

Николчо Струков  9000 Освоено второ 
место на 
меморијален 
турнир „Горан 
Трајчев Шлем“ 

 9000 

Томе Трајков  1500 Судија на 
меморијален 
турнир  „Горан 
Трајчев Шлем“ 

 1500 

Ирина Тодоровска  6000 Награда за 
учество на дете 
во шоу за деца 

 6000 

Благица Ефтимова  10000 Најдобар 
ученик во 2013 
година во СОУ 
Кочо Рацин  

 10000 

Игор Стојков  24000 По решение за 
покривање на 
дел од 
трошоците за 
претставување 
на 46 та 
Олимијада по 
Хемија во 
Ханои 
Р.Виетнам 

 24000 
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Александар Андонов  1500 Судија на 
меморијален 
турнир  „Горан 
Трајчев Шлем“  

1500 

Зоран Стојановски  10000 Најдобар 
просветен 
работник за 
2013 година во 
СОУ Кочо 
Рацин  

10000 

Руса Јанева  6000 По решение за 
талентиран 
ученик  

6000 

Александар Наумов  12000 Освоено прво 
место на 
меморијален 
турнир „Горан 
Трајчев Шлем“  

12000 

Радислав Ордев    12000 12000 

Никола Димитриевски    8000 8000 

Жан Стојков    8000 8000 

Оливер Јакимов    8000 8000 

Горан Атанасовски    8000 8000 

Вкупно 255496 107600  44000 407096 

 
 
Табела 12 
 
 Исплати од тековна резерва  D0-Градоначалник 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Во табелата 11 се прикажани детално исплатите за  трансфери при пензионирање, 

исплати за награди и трансфери до месни заедници кои се исплатени од програма D0- 
Градоначалник. На име отпремнина при заминување во пензија исплатени се средства во износ од 
255.496,00 денари. За награди од Меморијален турнир во кошарка 2014, по повод за  „Свети 
Никола“ и награди за учество во детско шоу, како и за награди за најдобар просветен работник во 
учебна 2013/2014 и најдобри ученици во средно и основно образование беа исплатени 107.600,00 
денари. Додека, за трансфери до месни заедници има исплатено средства во износ од 44.000,00 
денари и самите средства се наменети за овозможување на минимални услови за работење и 
функционирање на месните заедници во Општина Свети Николе.  

Име и презиме на исплатени по 
разни основи 

Смртен 
случај 

(денари) 

Јонче Стојанов 15000 

Мишо Мишев 15000 

Убавка Анастасова 15000 

Сашо Арсев 15000 

Никола Лазаров 30000 

Николче Колев 30000 

Благи Гацовски 15000 

ВКУПНО 135000 
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Во табелата 12 се прикажани исплатите од контото 464990 – Други трансфери и исплатите 
од тековна резерва, како и   исплатите за смрт на член од семејство или смрт на член на потесно 
семејство кои се реализирани од програма D0- Градоначалник во износ од 135.000,00 денари. 

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

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  2014 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. 
Сите биланси кои ги има општина Свети Николе, а се однесуваат за сите посебни завршни 

сметки кои се преставени во консoлидираната завршна сметка на општината доколку постои 
интерес можат да бидат поединечно разгледани. 

 
 
0801-202 
12.03.2015        Претседател на Совет на Општина  
Свети Николе                      Свети Николе 
                   Илија Стоилев 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 објаување на  Odluka  за траен отпис на побарувања  по извршен попис во 2014 
 
 
                Se objavuva Odluka  за траен отпис на побарувања  по извршен попис во 2014 br. 0801 – 
203 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 
godinа. 

 
 

Бр. 0901– 2213                                                          Градоначалник, 
12.03. 2015 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                        Зоран Тасев с.р.         
        

 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.05/02), а во врска со член 85-а од Законот за даноците на имот (,,Службен весник на 
РМ,, бр.61/04, 92/07, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012 и  188/2013 ),Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 12.03. 2015 година донесе 

 
 

                  О  Д  Л  У  К  А 
за траен отпис на побарувања  по извршен попис во 2014 
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Член 1 
 

Се врши траен отпис на побарувања по следните  основи : 
 

    -Комунална такса за трговци поединци износ од -  121.688,00 денари 
    -Комунална такса за правни субјекти износ од    -   237.500,00 денари 
    -Данок на имот за правни субјекти износ од         -    12.626,00 денари 
     -Комунална такса за користење на просторот пред деловните простории  140,00 ден. 
 

 
Член 2 

 
         Прилог на Одлуката за отпис на побарувањата од член 1, се усвоените извештаи за 
извршениот попис заклучно со 31.12.2014 година. 
 
                                                                   

Член 3 
 
        Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Свети 
Николе,,. 
 
 

              Бр. 0801 - 203                           Совет на Општина Свети Николе 
  12.03. 2015 година                                                        Претседател,  
   Свети Николе                                                       Илија Стоилев 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 објаување на  Odluka za donesuvawe  Detalen urbanisti~ki plan za del од 

Sveti Nikole  ,, UE  2,, –     lokalitet ,,Staro gradsko jadro,, izmena i dopolna planski 
period  2013  -   2018gодина 

 
 
                Se objavuva Odluka za donesuvawe  Detalen urbanisti~ki plan za del од Sveti 
Nikole  ,, UE  2,, –     lokalitet ,,Staro gradsko jadro,, izmena i dopolna planski period   2013  
-   2018gодина  br. 0801 – 204 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata 
odr`ana na den 12.03.2015 godina. 
 
Бр. 0901– 221/4                                             Градоначалник,                           
12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.        
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              Врз основа на чл.11 став 1,чл.24 став 8 и чл.25 став 5 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13 ‚ 

број), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден  12.03. 2015  година донесе: 

                                                          О   Д   Л   У   К   А 

zа донесување  на  Detalen urbanisti~ki plan za del од Sveti Nikole  ,, UE  2,, 

–     lokalitet ,,Staro gradsko jadro,, izmena i dopolna planski period   

2013-   2018g. 

Чл.1 

                   Со оваа Одлука се донесува деталниот  урбанистички план за дел, дел од ,, УЕ 2’’ Лпкалитет ,, 
Старп градскп јадрп ‘’ппфат дефиниран сп  ул.,,В.Влахпвиќ’’ ул.,,Ленинпва’’ул.,,Карппщева’’ ул.,,Орце 

Никплпв’’,ул.,,Цветан Димпв’’ и ул.,,Рахилка Гпнева’’, измена и дппплна за плански перипд 2013-2018г.,  
Свети Никпле, сп ппврщина пд 3.75 ха. и сп намена  A1,А2,Б1,Б2,Б4, В3 и Е2. 

 

                                                                       Чл.2 

                 Составен дел на оваа Одлука е извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.0902-
182/2 од 21.03.2014 година и Согласноста бр.24-2252/2 од 19.02.2015гodina издадена од Министерство 

за транспорт и врски на детален урбанистичкиот план за дел  од      ,, УЕ2,, Лпкалитет ,, Старп градскп 

јадрп ‘’ппфат дефиниран сп  ул.,,В.Влахпвиќ’’ ул.,,Ленинпва’’ул.,,Карппщева’’ ул.,,Орце 

Никплпв’’,ул.,,Цветан Димпв’’ и ул.,,Рахилка Гпнева’’, Свети Николе, како и графичкиот дел од  планот со 

тех.бр.49/13  изработен  од дупи ,,Планерис’’ Куманово. 

                                                                        Чл.3 

                 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 

 

  Бр. 0801 - 204                                                    Совет на Општина Свети Николе 

  12.03. 2015 гпд.                                                                               Претседател, 

  Свети Никпле                                                                           Илија Стоилев 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  Заклучок za usvojuvawe na  Izve{taj za raboteweto na JP 

“Pogrebalni uslugi” Sveti Nikole so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina 
do 31.12.2014 godina 
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   Se objavuva Заклучок za usvojuvawe na  Izve{taj za raboteweto na JP ‚Pogrebalni 
uslugi‛ Sveti Nikole so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 
godina br. 0801 – 205 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na 
den 12.03.2015 godina. 
 
Бр. 0901– 221/5                                             Градоначалник, 
12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.         
        
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Izve{taj za raboteweto na JP “Pogrebalni uslugi” Sveti Nikole 
so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 godina 

 
 
          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го usvoi  Izve{tajот za raboteweto na JP 
‚Pogrebalni uslugi‛ Sveti Nikole so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 
31.12.2014 godina  -  Sveti Nikole  na sednicata odr`ana na den  12.03.2015 godina. 

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole‛. 
 
Br.0801 - 205                     Pretsedatel, 
12.03. 2015 godina               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                            Ilija Stoilev 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  Заклучок za usvojuvawe na  Izve{taj za raboteweto na JКP 
“Единство” Sveti Nikole so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 

31.12.2014 godina 
 

   Se objavuva Заклучок za usvojuvawe na  Izve{taj za raboteweto na JКP ‚Единство‛ 
Sveti Nikole so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 godina br. 
0801 – 206 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го donese na sednicata odr`ana na den 
12.03.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 221/6                                                   Градоначалник, 
12.03. 2015 год.                                          на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                 Зоран Тасев с.р.       
           
 

 



38 

 

 
 
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Izve{taj za raboteweto na JКP “Единство” Sveti Nikole so 
godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 godina 

 
 
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го usvoi  Izve{tajот za raboteweto na JКP 
‚Единство‛ Sveti Nikole so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 
godina  -  Sveti Nikole  na sednicata odr`ana na den  12.03.2015 godina. 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole‛. 
 
Br.0801 - 206                              Pretsedatel, 
12.03. 2015 godina                   na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                                           Ilija Stoilev 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  Заклучок za usvojuvawe na  Izve{taj za raboteweto na JКP 

“Комуналец” Sveti Nikole so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 
31.12.2014 godina 

 
 

   Se objavuva Заклучок za usvojuvawe na  Izve{taj za raboteweto na JКP ‚Комуналец‛ 
Sveti Nikole so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 godina br. 
0801 – 207 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го donese na sednicata odr`ana na den 
12.03.2015 godina. 
 
Бр. 0901– 221/7                                             Градоначалник, 
 12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 

Свети Николе                                        Зоран Тасев с.р.        
        

 
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 
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Z  A  K  L  U  ^  O  K 

za usvojuvawe na  Izve{taj za raboteweto na JКP “Комуналец” Sveti Nikole so 
godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 godina 

 
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го usvoi  Izve{tajот za raboteweto na JКP 
‚Комуналец‛ Sveti Nikole so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 
godina  -  Sveti Nikole  na sednicata odr`ana na den  12.03.2015 godina. 

 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole‛. 
 
Br.0801 - 207                     Pretsedatel, 
12.03. 2015 godina               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                             Ilija Stoilev 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  Заклучок za usvojuvawe na  Годишна  smetka za 2014 godina na  

Op{tinskata ustanova  “Naroden Muzej ” - Sveti Nikole 
 

   Se objavuva Заклучок za usvojuvawe na  Годишна  smetka za 2014 godina na  
Op{tinskata ustanova   ‚Naroden Muzej ‛ - Sveti Nikole br. 0801 – 208 {to Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole го donese na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 

 
 
Бр. 0901– 221/8                                             Градоначалник, 
12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                        Зоран Тасев с.р.         

        
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Годишна  smetka za 2014 godina na  

Op{tinskata ustanova  “Naroden Muzej ” - Sveti Nikole 

 
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja usvoi  Годишната smetka za 2014 godina na  
Op{tinskata ustanova ‚Naroden Muzej‛ - Sveti Nikole  na sednicata odr`ana na den  
12.03.2015 godina. 

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole‛. 
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Br.0801 - 208                     Pretsedatel, 
12.03. 2015 godina               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                             Ilija Stoilev 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  Заклучок  za usvojuvawe na  Zavr{na smetka na OOU”Dame Gruev” 

s. Erxelija  za 2014 godinа 
 

 
   Se objavuva Заклучок  za usvojuvawe na  Zavr{na smetka na OOU‛Dame Gruev‛ s. 

Erxelija  za 2014 godina br. 0801 – 209 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го donese na 

sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 
 
 
 
Бр. 0901– 221/9                                            Градоначалник, 
12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.         
        
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Zavr{na smetka na OOU”Dame Gruev” s. Erxelija  za 2014 godina 

 
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja usvoi  Zavr{na smetka na OOU‛Dame Gruev‛ s. 
Erxelija  za 2014 godina na sednicata odr`ana na den  19.03.2015 godina. 

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole‛. 

 
Br.0801 - 209                     Pretsedatel, 
12.03. 2015 godina       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                          Ilija Stoilev 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Заклучок  za usvojuvawe na  Zavr{na smetka na OOU”Гоце Делчев” 

Свети Николе  za 2014 godinа 
 
 

   Se objavuva Заклучок  za usvojuvawe na  Zavr{na smetka na OOU‛Гоце Делчев‛ Свети 
Николе   za 2014 godina br. 0801 – 210 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го donese na 
sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 

 
 
Бр. 0901– 221/10                                                      Градоначалник,                      
12.03. 2015 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.        
        
 
 
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 
 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Zavr{na smetka na OOU”Goce Del~ev” 

 Op{tina Sveti nikole   za 2014 godina 
 
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja usvoi  Zavr{na smetka na OOU ‛Goce Del~ev‛ 
Op{tina Sveti Nikole   za 2014 godina na sednicata odr`ana na den  12.03.2015godina. 

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole‛. 
 
Br.0701 - 210                     Pretsedatel, 
12.03. 2015 godina       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                          Ilija Stoilev 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  Заклучок  za usvojuvawe na  Zavr{na smetka na OOU”Кирил и 
Методиј” Свети Николе  za 2014 godina 
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   Se objavuva Заклучок  za usvojuvawe na  Zavr{na smetka na OOU‛Кирил и Методиј ‛ 
Свети Николе   za 2014 godina br. 0801 – 211 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го donese 
na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 
 
Бр. 0901– 221/11                                                Градоначалник, 
 12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.    
 
      
           

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

za usvojuvawe na  Zavr{na smetka na OOU”Kiril i Metodij” 
 Op{tina Sveti nikole   za 2014 godina 

 
          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja usvoi  Zavr{na smetka na OOU ‛Kiril i Metodij‛ 
Op{tina Sveti Nikole za 2014 godina na sednicata odr`ana na den  12.03.2015 godina. 

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole‛. 
 
Br.0801 - 211                     Pretsedatel, 
12.03. 2015 godina       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                           Ilija Stoilev с.р.  

        
 
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Финансов извештај по Zavr{na smetka за 2014 година na 

  SOU”Ko~o Racin” Sveti Нikole    
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го usvoi Финансовиот  извештај по Zavr{na smetka за 
2014 година na  SOU ‛Ko~o Racin‛ Sveti Нikole   na sednicata odr`ana na den  12.03.2015 
godina. 

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole‛. 

 
Br.0801 - 212                                 Pretsedatel, 
12.03. 2015godina               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                    Ilija Stoilev 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Заклучок  za usvojuvawe na  Финансов извештај по Zavr{na smetka 

na СOU”Кочо Рацин” Свети Николе  za 2014 godinа 
 

 
 

   Se objavuva Заклучок  za usvojuvawe na  Финансов извештај по Zavr{na smetka na 
OOU‛Кочо Рацин ‛ Свети Николе   za 2014 godina br. 0801 – 212 {to Sovetot na Op{tina Sveti 
Nikole го donese na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 

 
 
Бр. 0901– 221/12                                             Градоначалник, 
12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                          Зоран Тасев 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  Zaklu~okot za usvojuvawe na  Извештај за работа na  Op{tinskata 
ustanova Dom na kultura   “Krste P.Misirkov”за 2014 година 

 
 
    Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na  Извештај за работа na  Op{tinskata ustanova 
Dom na kultura   ‚Krste P.Misirkov‛ за 2014 година br. 0801 – 213 {to Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole го donese na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godin 
 
 
 
Бр. 0901– 221/13                                             Градоначалник, 
12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                         Зоран Тасев s.r.       
             

 
 
  
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Извештај за работа na  Op{tinskata ustanova Dom na kultura  

 “Krste P.Misirkov”за 2014 година  
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          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го usvoi  Извештајот за работа na  Op{tinskata 
ustanova Dom na kultura  ‚Krste P.Misirkov‛за 2014 година  na sednicata odr`ana na den  
12.03.2015 godina. 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole‛. 
 
Br.0801 - 213                     Pretsedatel, 
12.03. 2015 godina                 na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                             Ilija Stoilev 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  Zaklu~okot za usvojuvawe na  zavr{na smetka za 2014 godina na  
Op{tinskata ustanova Dom na kultura  

“Krste P.Misirkov” - Sveti Nikole 
 
 
    Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na  zavr{na smetka za 2014 godina na  
Op{tinskata ustanova Dom na kultura  ‚Krste P.Misirkov‛ - Sveti Nikole br. 0801 – 214 {to 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го donese na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 221/14                                             Градоначалник, 
 12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев  s.r.       
        
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  zavr{na smetka za 2014 godina na  Op{tinskata ustanova Dom na kultura  

“Krste P.Misirkov” - Sveti Nikole 

 
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja usvoi  Zavr{nata smetka za 2014 godina na  
Op{tinskata ustanova Dom na kultura  ‚Krste P.Misirkov‛ - Sveti Nikole  na sednicata 
odr`ana na den  12.03.2015 godina. 

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole‛. 

 
Br.0801 - 214                         Pretsedatel, 
12.03. 2015 godina                  na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                             Ilija Stoilev 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  Zaklu~okot za usvojuvawe na  zavr{na smetka za 2014 godina na  JOUD 
“Rahilka Goneva” Sveti Nikole 

 
 
    Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na  zavr{na smetka za 2014 godina na  JOUD 
‚Rahilka Goneva‛ Sveti Nikole br. 0801 – 215 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го donese 
na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 
 
Бр. 0901– 221/15                                             Градоначалник, 
12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев s.r.        
        
 
 
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (‚Slu`ben 
vesnik na RM‛ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
12.03.  2015 godina donese 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  zavr{na smetka za 2014 godina na  

JOUD “Rahilka Goneva” Sveti Nikole 

 
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja usvoi  Zavr{nata smetka na JOUD ‚Rahilka 
Goneva‛ Sveti Nikole  za 2014 godina na sednicata odr`ana na den  12.03.2015 godina. 

 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ‚Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole‛. 
 
Br.0801 - 215                     Pretsedatel, 
12.03. 2015 godina               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                             Ilija Stoilev 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Odluka за согласност на Програмата за подготовка и реализација на 

екскурзии при ООУ ,,Гоце Делчев,,  Свети Николе  за 2015 година 
 

 
    Se objavuva Odluka за согласност на Програмата за подготовка и реализација на 
екскурзии при ООУ ,,Гоце Делчев,,  Свети Николе  за 2015 година br. 0801 – 216 {to Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 221/16                                             Градоначалник, 
12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.         
            

 
 

 
Врз пснпва на шлен 22 став 1 тпшка 8 и шлен 36 став 1 тпшка 6 пд Закпнпт за лпкална сампуправа ( 

Службен весник на РМ бр.05/02), какп и шлен 35 став 5 пд Закпнпт за пснпвнп пбразпвание( Службен весник 

на РМ бр.103/08), Спветпт на Опщтина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 12.03. 2015 гпдина 

дпнесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за спгласнпст на Прпграмата за ппдгптпвка и реализација на екскурзии при ООУ ,,Гпце Делшев,,  

Свети Никпле  за 2015 гпдина 

Член 1 

Спветпт на Опщтина Свети Никпле дава спгласнпст за реализација на Прпграмата за ппдгптпвка и 

реализација на екскурзии при ООУ ,,Гпце Делшев,, Свети Никпле  за 2015 гпдина. 

Член 2 

Одлуката влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп ,,Службен гласник на Опщтина 

Свети Никпле,,. 

 
Брпј 0801-216                                                                                                            Претседател, 
12.03. 2015 гпдина            на Спвет на Опщтина Свети Никпле 
Свети Никпле                                   Илија Стпилев  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 
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З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Odluka за согласност на Програмата за подготовка и реализација на 
екскурзии при ООУ ,,Даме Груев,,  с. Ерџелија   за 2015 година 

 
 
    Se objavuva Odluka за согласност на Програмата за подготовка и реализација на 
екскурзии при ООУ ,,Даме Груев,,  с. Ерџелија   за 2015 година br. 0801 – 217 {to Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 221/17                                             Градоначалник, 
 12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.       
        
 
 

 
Врз пснпва на шлен 22 став 1 тпшка 8 и шлен 36 став 1 тпшка 6 пд Закпнпт за лпкална сампуправа ( 

Службен весник на РМ бр.05/02), какп и шлен 35 став 5 пд Закпнпт за пснпвнп пбразпвание( Службен весник 

на РМ бр.103/08), Спветпт на Опщтина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 12.03. 2015 гпдина 

дпнесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за спгласнпст на Прпграмата за ппдгптпвка и реализација на екскурзии при 

 ООУ ,,Даме Груев,, С. Ерчелија за 2015 гпдина 

Член 1 

Спветпт на Опщтина Свети Никпле дава спгласнпст за реализација на Прпграмата за ппдгптпвка и 

реализација на екскурзии при ООУ ,,Даме Груев,, С. Ерчелија за 2015 гпдина. 

Член 2 

Одлуката влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп ,,Службен гласник на Опщтина 

Свети Никпле,,. 

 
Брпј 0801-217                                                                                                                      Претседател, 
12.03. 2015 гпдина      на Спвет на Опщтина Свети Никпле 
Свети Никпле                      Илија Стпилев 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 
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З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлука за донесување на Регионален план за управување со отпад во 
Источен плански регион 

 
 
    Se objavuva Одлука за донесување на Регионален план за управување со отпад во 
Источен плански регион br. 0801 – 218 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na 
sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 221/18                                             Градоначалник, 
12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.        
        
 

   

 
   Врз основа на член 18-а  став (1) од Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ” 

бр.68/04, 197/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12 и 163/13) и во врска со член 18-а став (4) и Решението 

за одобрување на Регионалниот план за управување со отпад во Источен регион број 11-8796/4 од 29.10.2014 

година на Министерството за животна средина и просторно планирање, како и врз основа на член 51 став 2 

од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06) и член 36 

став 1 точка 15 од Закон за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02, Советот на Општина 

Свети Николе на ден 12.03. 2015 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За донесување на Регионален план за управување со отпад 

во Источен плански регион 

 

 

1. Се донесува Регионалниот план за управување со отпад во Источен плански регион, број 

EuropeAid/130400/D/SER/MK од 03.09.2014 година. 

2. Регионалниот план за управување со отпад во Источен регион се донесува за период од 10 години. 

3. Регионалниот план за управување со отпад во Источен плански регион е изработен во рамките на  

проектот „Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиски оцени на 

животната средина за Источен и Североисточен регион” со број EuropeAid/130400/D/SER/MK, 

финансиран Инструментот за предпристапна помош (ИПА) од Европската Унија, приоритетна оска 3.2, 

a изработен од страна на конзорциумот Enviroplan S.A, C&Econsulting and Engineering Gmbh и BT 

Engineering Ltd kako  конзорциумскипартнери. 

4. Со Регионалниот план за управување со отпад во Источен плански регион се уредуваат и усогласуваат 

заедничките цели во управувањето со отпадот на сите општини во Источниот плански регион, согласно 

со Стратегијата за управување со отпад и Планот за управување со отпад на Република Македонија. 

5. Покрај општините од Источен плански регион,кои воедно припаѓаат и на регионот за управување со 

отпад според Планот за управување со отпад на Република Македонија, во идната планска и друга 

документација за регионалното управување со отпад, се приклучува и Општина Свети Николе, врз 

основа на Одлука бр.0701-305 од 25.04.2014 година на Советот на Општина Свети Николе, Одлука број 

01-1/2 од 28.03.2014 година на Регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион 

а по претходна Согласност број 11-11888/2 од 23.12.2013 година од Министерството за животна 

средина и просторно планирање. 
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6. Регионалниот план за управување со отпад содржи прецизни податоци, опис и оцена на постојната 

состојба со управувањето со отпадот во сите општини од Источниот плански регион, како и 

предвидувања на идните состојби во врска со управувањето со отпадот. 

7. Регионалниот план за управување со отпад содржи насоки и цели во врска со управувањето со отпад 

како и временски распоред за постигнување на целите, начин на реализација на предвидените мерки и 

начин на постигнување на целите за постапување со посебните видови на отпад, временскиот распоред 

и обемот на нивното извршување. 

8. Регионалниот план опфаќа и активности кои што ќе се преземат од страна на единиците на локална 

самоуправа, мерки за едукација и за подигање на јавната свест за управување со отпадот како и процена 

на трошоците за операциите на преработка и отстранување на отпадот во општините од Источниот 

регион. 

9. Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Свети Николе“. 
 

 
Br.0801 - 218                                              Pretsedatel,  
12.03.2015 godina                                   na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                               Илија Стоилев 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  Programa za rabota vo oblasta na raspolagaweto so grade`no zemji{te 
vo sopstvenost na Republika Makedonija na podra~jeto na Op{tina Sveti Nikole 

 za 2015 godina 
 
 
    Se objavuva Programa za rabota vo oblasta na raspolagaweto so grade`no zemji{te vo 
sopstvenost na Republika Makedonija na podra~jeto na Op{tina Sveti Nikole za 2015 godina 
br. 0801 – 219 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 
12.03.2015 godina. 

 
  
Бр. 0901– 221/19                                             Градоначалник, 
 12.03. 2015 год.                           на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.         
        

 
 
 
 Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр.17/2011; 53/2011; 
144/12; 153/12; 23/13; 137/13, 163/13 и и 15/15), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 

ден 12.03. 2015 година, донесе 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА СВЕТИ 

НИКОЛЕ ЗА 2015 ГОДИНА 
 
 
Вовед 

 Опщт дел 
 Прпстпрен ппфат и предмет на Прпграмата 
 Оснпви за израбптка на Прпграмата 

- Закпнски пснпв 
- Оснпвни плански дпкументи 

 Лица вклушени вп израбптка на Прпграмата 
 

 
 
Глави на Програмата 

 
1. Цели на Прпграмата 
 Опщти цели на Прпграмата 
 Кпнкретни цели на Прпграмата пп населени места, урбани блпкпви и лпкалитети 

 
2. Обем и преглед на градежнп земјищте щтп е предмет на Прпграмата (групирани пп урбанистишки 

план) 
 Листа на градежни парцели щтп ќе бидат предмет на меначираое вп тпа населенп местп/лпкалитет 
 Графишки прилпг сп пдбележани градежни парцели щтп ќе бидат предмет на меначираое вп тпа 

населенп местп/лпкалитет 
 Детален преглед на градежни парцели (групирани пп предвидена активнпст) 

а. Градежни парцели щтп ќе бидат предмет на птудуваое пп пат на јавнп надаваое 
 

3. Маркетинг стратегија за прпмпција на градежнптп земјищте щтп е предмет на пваа Прпграма 
 Дефинираое на целна група за пделни групи на градежни парцели 
 Дефинираое на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали 
 Дефинираое на ппфатпт и трпщпците ппврзани сп имплементација на маркетинг стратегијата 
 Дефинираое на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата 
 Лица задплжени за имплементација на маркетинг стратегијата 

 
 

4. Динамика на реализација на Прпграмата 
 Брпј на турнуси за пбјавуваое на пглас, временски перипд за пбјавуваое на пгласите и распределба 

на градежните парцели пп турнуси 
 Прппищуваое на услпвите за надаваое 
 Лица надлежни за реализација на Прпграмата 

 

5. Прпценка на финансиските приливи пп пснпв на реализација на Прпграмата (прихпдна страна на 
Прпграмата) 
 

6. Прпценка на финансиските средства пптребни за реализација на Прпграмата (расхпдна страна на 
Прпграмата) 
 

7. Препдни и заврщни пдредби 
 

 
Содржина и теми во Програмата 
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ВОВЕД: 
Опщт дел  
 Спгласнп Закпнпт за градежнп земјищте („Сл.весник на РМ“ бр.17/2011; 53/2011; 144/12; 153/12; 
23/13; 137/13 , 163/13 и 15/15(ќе се применува пд 1 Јули 2015 г.)), градежнптп земјищте мпже да биде вп 
сппственпст на Република Македпнија, ппщтините, ппщтините вп градпт Скппје и градпт Скппје, дпмащни и 
странски правни и физишки лица. 
              Градежнптп земјищте е дпбрп пд ппщт интерес за Републиката и ужива ппсебна защтита на нашин и 
ппд услпви утврдени сп Закпнпт за градежнп земјищте и други закпни. 
 Сппственпста на градежнптп земјищте спздава права и пбврски и служи за дпбрптп на сппственикпт 
и на заедницата. Сппственпста на градежнптп земјищте вклушува и правп на градеое на земјищтетп. 
Опщтина Свети Никпле мпже да се стекне сп правп на сппственпст на градежнп земјищте пд физишки и 
правни лица врз пснпва на правнп делп пп претхпднп дпнесена пдлука пд страна на спветпт,или врз пснпва 
на судска пдлука. 
 Сппственпста на ппщтините им ги пвпзмпжува следните права: на градеое, кпристеое, 
пренесуваое на правптп на градеое на други лица и птудуваое на градежнптп земјищте.  
 Сп градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија,вп име на Република Македпнија, 
управува Владата на Република Македпнија.  
 Градежнптп земјищте наменетп за ппщта упптреба мпжат да гп кпристат сите правни и физишки 
лица, ппщтините, ппщтините вп градпт Скппје и градпт Скппје. Правптп на кпристеое Владата на Република 
Македпнија мпже да гп пренесе на ппщтините. 
               Сп Одлука на Владата на Република Македпнија брпј 41-1325/1 пд 13.03.2012 гпдина Опщтина Свети 
Никпле дпби правп за врщеое на рабптите за распплагаое сп градежнптп земјищте сппственпст на 
Република Македпнија кпе се напда на нејзинптп ппдрашје спгласнп испплнетите услпви пд шлен 89 пд 
Закпнпт за градежнп земјищте. 
 Сппственпста на градежнптп земјищте ја ппфаќа негпвата ппврщина и се пна щтп е сп негп трајнп 
ппврзанп, а се напда над или ппд ппврщината.  
 Градежнптп земјищте е дпбрп пд ппщт интерес за Република Македпнија, а уредуваоетп на 
градежнптп земјищте е пд јавен интерес. 
 Градежнптп земјищте мпже да биде изграденп и неизграденп, уреденп и неуреденп. Изграденп 
градежнп земјищте е земјищте на кпе е изграден пбјект пд траен карактер и земјищтетп щтп служи за 
редпвна упптреба на пбјектпт вп граници на градежната парцела.  
 Уреденп градежнп земјищте е земјищте ппременп сп кпмунална инфраструктура, дпдека 
неуреденп е земјищте на кпе нема изграденп кпмунална инфраструктура.  
 Градежнп земјищте е земјщте кпе е планиранп сп урбанистишки план или урбанистишка планска 
дпкументација. 
 Градежна парцела е дел пд градежнптп земјищте, шии граници се утврдени сп урбанистишки план 
или урбанистишка планска дпкументација и мпже да се спстпи пд една, пд дел или пд ппвеќе катастарски 
парцели.  
 Објект пд траен карактер е пбјект изграден сп дoкументација (пдпбрение) и заведен вп јавните 
книги за недвижнпсти.  
 Објект пд времен карактер е пбјект ппставен сп пдпбрение за ппставуваое дп реализација на 
урбанистишки план или урбанистишка дпкументација. Времените пбјекти не се дел пд градежнптп земјищте 
и врз пснпва на нив не мпже да се стекне сппственпст на градежнптп земјищте.  
 Инфраструктурен пбјект е ппдземна или надземна градба за инсталации пд кпмуналната 
инфраструктура.  
 Прпметпт сп градежнптп земјищте е слпбпден.  
 Градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија мпже да се птуди, даде на кпристеое 
(кпнцесија или јавнп приватнп партнерствп), даде ппд дплгптраен и краткптраен закуп, разменува,да се 
заснпва правп на стварна службенпст и на негп да се впстанпват други стварни права. 
               Градежнптп земјищте сппственпст на  Република Македпнија мпже да се  птудува и дава ппд 
дплгптраен и краткптраен закуп сп јавнп наддаваое и сп неппсредна сппгпдба,дпкплку сп урбанистишки 
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план или урбанистишка планска дпкументација на градежната парцела не се предвидува изградба на градби 
пд јавен интерес утврдени сп закпн.   
 
А) Прпстпрен ппфат и предмет на Прпграмата 
 

Предмет на Прпграмата е меначираое сп градежнптп земјищте вп сппственпст на Република 
Македпнија щтп се напда на теритпријата на Опщтина Свети Никпле, дефинирана сппред 
теритпријалната прганизација на Република Македпнија, за време на календарска 2015 гпдина. 
За да мпже да се врщи птудуваое, даваое ппд закуп, на градежнптп земјищте пптребнп е да се 
израбпти мапа на државнптп градежнп земјищте вп ппщтината сп сите нумеришки ппдатпци за 
истптп. 
Важен фактпр вп пваа ппстапка е и категпријата урбанистишки план, пднпснп урбанистишките 
планпви врз пснпва на кпи мпже да се издаде пдпбрение за градеое. 
Вп текпт на гпдищната  Прпграмата се предвидува предмет на меначираое сп градежнптп земјищте 
вп сппственпст на Република Македпнија да бидат градежните парцели щтп се напдаат на 
теритприите на следните населени места и лпкалитети: (се наведуваат населените места и 
лпкалитети : 
     1.Индивидуалнп дпмуваое 
    1.1 ГП бр. 53 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле  м.в.„Сппптски пат“ ДУП за дел пд МЗ„2“ 
Сппптски пат сп Одлука бр.08-308 пд 14.04.1990 г. 
    1.2 ГП бр. 197 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в.„Лиска“ ДУП за дел пд МЗ„3“ населба 
Лиска сп Одлука “ сп Одлука бр.08-524 пд 26.06.1992 г. 
    1.3 ГП  бр.109 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в. „Куманпвскo-Сппптски” ДУП за дел пд 
МЗ„2“ Куманпвскп-Сппптски пат сп Одлука бр.13-110 пд 29.11.1995 г. 
    1.4 ГП  бр.110 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в. „Куманпвски-Сппптски” ДУП за дел     
пд МЗ„2“ Куманпвскп-Сппптски пат сп Одлука бр.13-110 пд 29.11.1995 г. 
    1.5 ГП  бр.111 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в. „Куманпвскo-Сппптски” ДУП за    
дел пд МЗ„2“ Куманпвскп-Сппптски пат сп Одлука бр.13-110 пд 29.11.1995 г. 
    1.6 ГП  бр.112 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в. „Куманпвскo-Сппптски” ДУП за дел  
пд МЗ„2“ Куманпвскп-Сппптски пат сп Одлука бр.13-110 пд 29.11.1995 г. 
    1.7 ГП  бр.6 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле населба „Бел Камен” ДУП за дел пд  
МЗ„3“ населба „Бел Камен” УБ „1” сп Одлука бр.07-606 пд 15.09.2011 г. 
    1.8 ГП бр.73 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле населба „Бел Камен” ДУП за дел пд  
МЗ„3“ населба „Бел Камен” УБ „1” сп Одлука бр.07-606 пд 15.09.2011 г.                       

                  1.9 ГП бр. 1.8 КО Свети Николе Општина Свети Николе локалитет.„Сопотски пат“ ДУП за дел  
                од УЕ„2“  со Одлука бр.0701-740 од 29.08.2012 год.                    

                  1.10 ГП бр. 2.49 КО Свети Николе Општина Свети Николе локалитет.„Сопотски пат“ ДУП за дел  
                од УЕ„2“  со Одлука бр.0701-740 од 29.08.2012 год.   

     1.11 ГП бр.9 КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“  

Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 
граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

    1.12 ГП бр.10 КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 

граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

    1.13 ГП бр.11 КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 

граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

    1.14 ГП бр.12 КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 

граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

    1.15 ГП бр.14 КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 

граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 
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   1.16 ГП бр.19 КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 

граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

    1.17 ГП бр.21 КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 
граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

   1.18 ГП бр.31    КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 

граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

    1.19 ГП бр.33    КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 

граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

    1.20 ГП бр.34    КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 

Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 
граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

    1.21 ГП бр.35    КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 

граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

    1.22 ГП бр.37    КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 
граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

    1.23 ГП бр.38    КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 

граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

   1.24 ГП бр.43    КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од „ул.„Јане Сандански“ и 

граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

  1.25 ГП бр.44    КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 

Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од ул.„Јане Сандански“ и 
граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx  од 25.06.2014 год. 

 
    2. Мали кпмерцијални и делпвни намени 
    2.1 ГП бр.9  КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в В.Влахпвиќ ДУП за дел пд МЗ „1” и „2” сп 
Одлука бр. 0701-643 пд 12.11.2014г. 
   2.2 ГП бр.10  КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в В.Влахпвиќ ДУП за дел пд МЗ „1” и „2” сп 
Одлука бр. 0701-643 пд 12.11.2014г. 
   2.3 ГП бр.11  КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в В.Влахпвиќ ДУП за дел пд МЗ „1” и „2” сп 
Одлука бр. 0701-643 пд 12.11.2014г. 
   2.4 ГП бр.12  КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в В.Влахпвиќ ДУП за дел пд МЗ „1” и   „2” 
сп Одлука бр. 0701-643 пд 12.11.2014г. 
   2.5 ГП бр.15  КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в В.Влахпвиќ ДУП за дел пд МЗ „1” и „2” сп 
Одлука бр. 0701-643 пд 12.11.2014г. 
   2.6 ГП бр.12 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в Бел Камен ДУП „Бел Камен” блпк 11,12 
сп Одлука бр. 0801-72 пд 09.01.2015г. 
  2.7 ГП бр.81 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле лпалитет Нпв градски парк ДУП за дел пд МЗ 
„1” лпк. Нпв градски парк сп Одлука бр. 0801-121 пд 27.01.2015г. 

 
    3. Сппрт и рекреација 
    3.1 ГП бр.82 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле ДУП за дел пд МЗ „1” лпк.Нпв градски парк 
сп Одлука бр.0801-121 пд 27.01.2015 гпд. 
 
   4.Малп стппанствп 
    4.1 ГП бр.1 КП 299/1 КО Кадрифакпвп Опщтина Свети Никпле м.в.„Селп“ЛУПД  сп Рещение бр. 
0902-185 пд 15.02.2010 г. 



54 

 

 
                   5.Бензиски пумпни станици и услужен центар 

     5.1 ГП бр.1.1.1 КП 83/2 КО Павлешенци Општина Свети Николе м.в.„Кшанско Поле“согласно  
одобрена ДУПД со Решение број 16-3691/3 од 04.10.2011 г. 
     5.2 ГП бр.2.2.2 КП 1160/1 КО Свети Николе-вон гр. Општина Свети Николе м.в.„Длги 
рид“согласно  одобрена ДУПД со Решение број 16-3706/2 од 15.02.2012 г. 

 

Б) Оснпви за израбптка на Прпграмата 
 

 Закпнски пснпв 
Закпнски пснпв на прпграмата за управуваое сп градежнптп земјищте се: Закпн за лпкалната 
сампуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закпн за градежнп земјищте („Сл.весник на РМ“ бр.17/2011; 
53/2011; 144/12; 153/12; 23/13; 137/13,163/13 и 15/15) и шл. 51 став 2 пд Статутпт на Опщтина Свети  
Никпле  („Сл. Гласник на Опщтина Свети Никпле“ бр. 1 /2006) 

 
 Оснпвни плански дпкументи 

Други дпкументи пптребни за  израбптка на Прпграмата се следните стратещки, развпјни и плански 
дпкументи дпнесени на лпкалнп нивп: 

 
o Лпкален екплпщки акципнен план за Опщтина Свети Никпле за плански перипд пд 1999 дп 

2020 гпд. 
o Стратегија за пдржлив лпкален развпј на Опщтина Свети Никпле за плански перипд пд 

2010 дп2015 гпд. 
o Лпкален акциски план за врабптуваое на Опщтина Свети Никпле за плански перипд пд 

2009 дп 2011 гпд. 
o Генерален урбанистишки план на Град Свети Никпле  бр.13-99 пд 31.07.1998 г. за плански 

перипд пд 1998 дп 2010 гпд. 
 
      Генералнипт урбанистишки план за град Свети Никпле има за пснпвна цел,сп максималнп 
кпристеое на услпвите кпи ги нуди прпстпрпт,земјищтетп,ствпрените вреднпсти и реалните 
материјални и други мпжнпсти на градпт,да ги зацрта пснпвните правци за иднипт развпј на градпт 
и да ги спгледа најппвплните рещенија за негпвата прганизација. 
     Бидејќи Генералнипт урбанистишки план за град Свети Никпле е застарен Опщтина Свети Никпле 
заппшна ппстапка за израбптка на нпв Генерален урбанистишки план за град Свети Никпле. 
       Од аспект на ппщирпка прпстпрна прганизација пд ппсебнп знашеое  се спгледаните пски на 
развпјпт на регипнпт Истпшна Македпнија.Тие пдат на линија Струмица-Радпвищ-Штип-Свети 
Никпле сп пплупска Штип-Кпшани.Вп рамките на пвпј регипн знашајнп е да се прпщири 
железнишкипт систем сп изградба на железнишката пруга Куманпвп-Свети Никпле-Овше Ппле(52 
km),какп и изградбата на дел пд   делницата на автппатпт А4  Миладинпвци-Свети Никпле –Штип(48 
km). 
      Вп пднпс на идната кпнцепција на системпт на населбите ппстпјат населби пд урбан,пплуурбан и 
рурален карактер,пднпснп на населби пд градски карактер ,населби кпи се или ќе станат вп иднина 
населби пд градски карактер и населби пд рурален,неурбан карактер.Свети Никпле вп пваа 
хиерархија спада вп ранг на населба пд II степен-урбана населба-центар на ппщтина. Сп нпвипт ГУП 
ќе бидат ппределени ппставките за прпстпрнп-планска разместенпст на стппански и нестппански 
дејнпсти пд ппщтествен стандард,занаетшиствп,тргпвија и угпстителствп. 
      Вп нареднипт перипд пптребнп е да се прпщири станбената зпна најмнпгу северп-западнп 
,јужнп и дел југп-западнп пд градпт. 

o Прпграма за урбанп планираое „Ф“ на Опщтина Свети Никпле за израбптка на 
урбанистишки планпви вп 2015 гпдина бр.07-721 пд 16.12.2014 гпдина.Оснпвни  цели и 
задаши на нпвите  урбанистишки планпви се:  
-Оптимална прганизација и кпристеое на прпстпрпт ; 
-Одржливп кпристеое на прирпдните ресурси; 
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-Защтита на живптната средина; 
-Хуманизација на услпвите за живееое; 
-Прпмпција на дплгпрпшен и пдржлив спцип-екпнпмски развпј; 
-Спздаваое на ппраципнална прганизација на разлишни видпви на кпристеое на 
земјищтетп,нивна медусебна ппврзанпст сп щтп би требалп да се избалансираат пптребите 
пд спцип-екпнпмски развпј какп и квантитативнп-квалитативна трансфпрмација на 
спдржините на прпстпрпт; 
-Дпстигнуваое на ппвиспк степен на прпстпрна прганизација и 
-Защтита и кпристеое на прпдуктивнптп земјпделскп земјищте за примарнп прпизвпдствп; 

 
В) Лица вклушени вп израбптка на Прпграмата 

      1.Стефше Пејшинпвски,дипл.град.инг. – Спветник- Инспектпр 
          

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 
 
1. Цели на Прпграмата 

 
 Опщти цели на Прпграмата 

Обезбедуваое на услпви за спцип-екпнпмски развпј на ппщтината, преку правеое прпстпрни 
услпви за развпј. 
 

 Кпнкретни цели на Прпграмата пп населени места, урбани блпкпви и лпкалитети 
       Сп Прпграмата ќе се пвпзмпжат прпстпрни услпви за развпј на станбенп-
резидентни,пбразпвни,делпвни,индустриски,рекреативнп-сппртски градби,какп и градби за развпј на 
културата и уметнпста,а сп самптп тпа и ппттикнуваое и привлекуваое на дпмащни и странски 
инвестиции и динамизираое на екпнпмската активнпст преку искпристуваое на лпкалните ресурси и 
спздаваое на претппставки и предуслпви за птвпраое на нпви рабптни места.. 

 
2. Обем и преглед на градежнп земјищте щтп е предмет на Прпграмата (групирани пп населенп местп и 

пп урбанистишки план) 
 

 Графишки прилпг сп пдбележани градежни парцели щтп ќе бидат предмет на меначираое вп тпа 
населенп местп/лпкалитет, идентификувани сп брпј на градежните парцели се спставен дел на 
Прпграмата. 
 

 Детален преглед на градежни парцели (пп населенп местп и пп урбанистишки план) 
А. Градежни парцели щтп ќе бидат предмет на птудуваое пп пат на јавнп надаваое 
Табелата ќе ги спдржи следните инфпрмации: 
- Брпј на градежна парцела 
- Вкупна ппврщина на градежната парцела 
- Намена на земјищтетп (пснпвна класа) 
- Намена на земјищтетп (ппис) 
- Брпеви на катастарските парцели вп спстав на градежната парцела 
- Ппврщина за градба 
- Брутп развиена ппврщина 
- Прпцент на изграденпст 
- Кпефициент на искпристенпст на земјищтетп 
- Максимална дпзвплена висина 
- Катнпст 
- Ппшетна/Утврдена цена пп метар квадратен, и 
- Вкупна ппшетна/утврдена цена 
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3. Маркетинг стратегија за прпмпција на градежнптп земјищте щтп е предмет на пваа Прпграма 
 
     Определуваоетп на маркетинг стратегијата заппшнува сп дефинираое/претппставуваое на 
заинтересираните страни за купуваое/изнајмуваое на пдредени делпви пд градежнптп земјищте. 
Заинтересираните страни се всущнпст пптенцијалните купуваши/изнајмуваши на земјищтетп и идни 
инвеститпри, пднпснп претставуваат целна група на активнпстите пд маркетинг стратегијата. 
   Сп пглед на разлишната намена и местппплпжба на градежнптп земјищте щтп ќе биде ппнуденп, 
лпгишнп е целните групи за пдделни лпкации да бидат разлишни. 
   Вп пснпва целна група  за купуваое на градежнптп неизграденп земјищте ќе бидат младите 
брашни двпјки и бизнис сектпрпт. 
   Следен шекпр е идентификуваое на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за 
кпмуницираое/прпмпвираое на ппнудата дп заинтересираните страни. Маркетинг пристаппт, 
алатките и каналите за кпмуницираое/прпмпвираое се лимитирани пд ппвеќе аспекти, нп главнп 
пд финансиската мпќ на ппщтината. Какп и да е, маркетинг стратегијата мпра да пбезбеди 
испраќаое на вистинска, навремена и прецизна инфпрмација на вистинска адреса.За таа цел ке се 
кпристат следните алатки:  
- Надградба и прпщируваое на веб страната на Опщтина Свети Никпле 
- Инфпрмации за прпдажба на градежнптп земјищте на ВЕБ страницата www.gradezno-

zemjiste.mk и на лпкалните медиуми 
- Интернет бизнис ппртали 
- Израбптка и дистрибуција на прпмптивен материјал 
- Презентација на лпкацискипт пптенцијал на 3Д анимација 
- Неппсредни средби сп драданите и бизнис сектпрпт 
- Настап на лпкалните медиуми и сл. 
   За имплементација на маркетинг стратегијата ќе биде задплжен инфпрмативнипт центар и 
пдделениетп за ЛЕР. 

 
4. Динамика на реализација на Прпграмата 

 
 Брпј на турнуси за пбјавуваое пглас, временски перипд за пбјавуваое на пгласите и распределба 

на градежните парцели пп турнуси 
    Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, 
односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се 

предмет на годишната Програма да се објават во четири турнуси-лицитации. 

     Доколку се појави потреба може во текот на 2015 година да се одржат и повеќе од предвидените 
четири лицитации. 

 
 Прппищуваое на услпвите за надаваое 
       Ппстапката за птудуваое и даваое ппд дплгптраен закуп  на градежнптп земјищте сппственпст на 
РМ пп пат на јавнп наддаваое ќе се спрпведува спгласнп Закпнпт за градежнп земјищте  сп електрпнскп 
јавнп наддаваое(јавнп наддаваое) на интернет страната  www.gradezno-zemjiste.mk, сп претхпднп 
дадена пбјава пд страна на Кпмисијата за спрпведуваое на ппстапки за јавнп наддаваое ( вп 
ппнатампщнипт текст - Кпмисија) вп: 

- Два дневни весника кпи се издаваат на македпнски јазик,а излегуваат најмалку три месеци 
пред  денпт на пбјавуваое на пбјавата и најмалку една пплпвина пд една пплпвина пд една 
страна на пешатенипт медиум и 

- Службен весник на РМ 
   Кпмисијата е дплжна на денпт на пбјавуваое на пбјавата вп дневните весници да ги пбјави 
ппдатпците и целпкупната дпкументација за градежните парцели предмет на пттудуваое на 
интернет страницата на кпја ќе се врщи јавнптп наддаваое. 
    Висината на деппзитпт за ушествп за јавнп наддаваое изнесува 10 % - 30% пд вкупната ппшетна 
цена за јавнптп наддаваое. 

http://www.gradezno-zemjiste.mk/
http://www.gradezno-zemjiste.mk/
http://www.gradezno-zemjiste.mk/
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   Од 01.Јули 2015 г.наместп деппзит е пптребна банкарска гаранција за серипзнпст на ппнуда вп 
изнпс пд 100% дп 500% пд вкупната ппшетна цена на градежнптп земјищте нп не ппмалку пд 
30.000,пп денари. 
    Рпкпт за ппднесуваое на пријавата за ушествп на електрпнскптп јавнп наддаваое зависи пд 
намената на земјищтетп и  не мпже да биде ппкратпк пд 20 календарски дена ниту ппдплг пд 60 
дена сметајќи пд денпт на пбјавуваое на пбјавата дп денпт на ппднесуваоетп на пријави. 
   Ушествптп на јавнптп наддаваое заинтересираните правни и физишки лица гп пптврдуваат сп 
ппднесуваое на пријава за ушествп на јавнптп наддаваое пп електрпнски пат,вп кпја се наведени 
ппдатпците за кпја градежна парцела се пднесува пријавата,за ппднпсителпт на пријавата какп и за 
трансакципна или жирп-сметка на кпја ќе биде вратен деппзитпт за ушествп на јавнптп наддаваое. 
    Дпкплку предмет на пбјавата се ппвеќе градежни парцели,а ушесникпт е заинтересиран за ппвеќе 
пд една градежна парцела се ппднесува ппединешна пријава за секпја градежна парцела за кпја се 
уплатува и ппсебен деппзит.( Од 01.Јули 2015 г. наместп деппзит е пптребна банкарска гаранција 
за серипзнпст на ппнудата). 
    На ппднпсителите на пријавите кпи дпставиле кпмлетна дпкументација Кпмисијата им дпставува 
кприснишкп име и щифра за ушествп на јавнптп наддаваое. 
       Од 01.Јули 2015 г. Кпмисијата пп истекуваое на рпкпт за ппднесуваое на пријавите вп рпк пд 
24 шаса утврдува дали пријавите се кпмплетирани и ппднесени вп спгласнпст сп пбјавата при щтп 
на ппднпсителите на пријавите кпи дпставиле кпмлетна дпкументација Кпмисијата им дпставува 
кприснишкп име и лпзинка за ушествп на јавнптп наддаваое,а на ппднпсителите на пријавите кпи 
не дпставиле кпмлетна дпкументација им дпставува известуваое сп пбразлпжение дека истите 
нема да ушествуваат на јавнпте наддаваое. 
   Јавнптп наддаваое се пдржува вп рпк пд 2 дена пп истек на рпкпт за ппднесуваое на пријава за 
ушествп на јавнп наддаваое и (важи пд 01.Јули 2015 г.)заппшнува сп пбјавуваое на ппшетната цена 
на земјищтетп кпе е предмет на пбјавата пп м2. 
    Јавнптп наддаваое мпже да птппшне сп најмалку еден ушесник а јавнптп наддаваое ќе биде 
успещнп дпкплку има најмалку еднп ппстапнп наддаваое над ппшетната цена за птудуваое на 
градежнптп земјищте. 
   Наддаваоетп се врщи „шекпрнп“ т.е. висината на минималнипт шекпр на згплемуваое на 
вреднпста пп м2 на градежнп земјищте изнесува 10% пд минималната ппшетна цена пп м2 сп секпј 
,,шекпр“ нп не ппмалку пд 10,пп денари . 
    Јавнптп наддаваое не мпже да трае ппкраткп пд 15 минути.Јавнптп наддаваое се смета за 
заврщенп вп мпментпт на истекпт на времетп ппределенп вп пбјавата,при щтп дпкплку вп истекпт 
на ппследните две минути пд страна на ушесниците е дадена ппнуда,крајнипт рпк за заврщуваое на 
јавнптп наддаваое се прпдплжува за ущте две минути,а ќе заврщи кпга за перипд пд следните две 
минути нема нпва дадена ппнуда. 
    За најппвплен ппнудуваш се смета ушесникпт кпј ппнудил ппследна цена пп м2,кпја претставува 
највиспка цена за пттудуваое,пднпснп највиспка цена за еднпгпдищна закупнина на градежнптп 
земјищте дпкплку истптп се дава ппд закуп. 
    Од 01.Јули 2015 г.  Пп заврщуваое на ппстапката за јавнп наддаваое,Кпмисијата е дплжна вп 
рпк пд 3 рабптни дена да дпстави бараое за мислеое дп Државнптп правпбранителствп на РМ 
пп пднпс на нацрт-текст на Дпгпвпрпт за пттудуваое на градежнптп земјищте сппственпст на РМ. 
   Државнптп правпбранителствп на РМ е дплжнп да дпстави мислеое пп пднпс на нацрт-текстпт 
на Дпгпвпрпт за пттудуваое на градежнптп земјищте сппственпст на РМ вп рпк пд 30 дена пд 
дпбиваоетп на бараоетп за мислеое.Дпкплку вп рпк пд 30 дена Државнптп правпбранителствп 
на РМ  не дпстави мислеое,ќе се смета за ппзитивнп. 
   Пп прибавуваое на ппзитивнп мислеое пд  Државнптп правпбранителствп на РМ,Кпмисијата вп 
рпк пд три рабптни дена дп најппвплнипт ппнудуваш дпставува известуваое за избпр на 
најппвплен ппнудуваш.   
   Деппзитпт за ушествп на јавнп наддаваое се враќа на ппднпсителпт на пријавата за ушествп на 
jавнптп наддаваое,вп целпст,вп рпк пд 15 дена пд денпт на пдржуваоетп на јавнптп наддаваое. 
   Деппзитпт за ушестп на јавнп наддаваое на најппвплнипт ппнудуваш му се враќа намален за 
прпцент пд 10% ,пдреден за трпщпци на ппстапклата,вп рпк пд 15 дена пд денпт на уплатата на 
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вкупната сума ппстигната на јавнптп наддаваое за птудуваое на градежнптп земјищте,пднпснп за 
еднпгпдищна закупнина. 
   Пп заврщуваое на ппстапката за јавнп наддаваое, сп најппвплнипт ппнудуваш, вп рпк пд 5 
рабптни дена пп дпставуваое на дпказ за изврщена уплата сп целпкупната дпкументација пптребна 
за ушествп на јавнптп наддаваое, Градпнашалникпт вп име на Република Македпнија склушува 
Дпгпвпр за пттудуваое на градежнп земјищте,пднпснп за даваое ппд дплгптраен закуп. 
   Од 01.Јули 2015 г.  Дпгпвпрпт за пттудуваое на градежнп земјищте сппственпст на Република 
Македпнија се склушува вп електрпнска фпрма,преку инфпрмацискипт систем. 

 Лица надлежни за реализацијата на Прпграмата  
   Лицата кпи ќе ги спрпведуваат ппстапките за птудуваое или даваое ппд закуп на градежнп 
земјищте сппственпст на Република Македпнија, кпи задплжителнп треба да ппседуваат 
пвластуваое, се: 
     1.Кирил Макарпвски 
     2.Бранко Стојановски  

     3.Стефче Пејчиновски и  

     4.Дарко Јованов 
 

5. Прпценка на финансиските приливи пп пснпв на реализација на Прпграмата –пд Табела 
                               
                          Прихпди: 

 
                              СЕ ВКУПНО ПРИХОДИ:        27.322.702,пп денари 
 

6.  Прпценка на финансиските средства пптребни за реализација на Прпграмата  
                               Расхпди : 

 
   Финансиските средства пптребни за реализација на прпграматa се спстпјат пд збир на прпценетите 
финансиски средства пптребни за реализираое на следните активнпсти: 
- Трпщпци пп пснпв на администрираое на ппстапките за птудуваое на градежнптп земјищте  10%   

(27.322.702,пп x 10%) =  2.732.270,пп ден. (деппзит пд 10% пд ушесниците на јавнптп наддаваое). 
-   Трпщпци за прпмпвираое, пднпснп рекламираое на градежните лпкации щтп ќе бидат предмет на 
птудуваое, пднпснп даваое ппд закуп на градежнптп земјищте -50.000,пп ден.                                                                         
                                                                                                Се вкупнп:  2.782.270,пп den. 

 
7.Препдни и заврщни пдредби 

 
- Прпграмата ја усвпјува Спветпт на ппщтина Свети Никпле. 
- Прпграмата мпже да се изменува и дппплнува на нашин и ппстапка иста пп кпја и се дпнесува. 
- За спрпведуваоетп на пваа Прпграма надлежен е Градпнашалникпт на ппщтина Свети Никпле. 
- Прпграмата влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ,,Службенипт гласник на 

ппщтина Свети Никпле“. 
 
Br.0801 - 219                                             Pretsedatel,  
12.03.2015 godina                               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                               Илија Стоилев 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   Одлука 
za davawe soglasnost za upravuvawe so gradski grobi{ta 

 
 
    Se objavuva Одлука za davawe soglasnost za upravuvawe so gradski grobi{ta br. 0801 – 
220 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 

godina. 
 
 
Бр. 0901– 221/20                                             Градоначалник 
12.03. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.       
        
 
         

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6  od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na 

RM” br.5/02), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole, na sednicata odr`ana na den 12.03. 2015 godina 
donese 

 
 

O D  L  U  K  A 
za davawe soglasnost za upravuvawe so gradski grobi{ta 

 

^len 1 
 

Sovetot na Op{tina Sveti Nikole dava soglasnost  JP ,,Pogrebalni Uslugi,, Sveti Nikole 
da go vr{i upravuvaweto so gradskite grobi{ta. 

 
 

^len 2 
 

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo  ”Slu`ben glasnik na Op{tina Sveti 

Nikole”. 

 
Br.0801 - 220                                            Pretsedatel, 
12.03.2015 godina                                  na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                    Илија Стоилев с.р. 

        

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

 
С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А   

 
 

 

 1.Zavr{na smetka na Buxetot na Edinicata na lokalnata 
 samouprava Sveti Nikole za 2014 godina 
 

2.Godi{en izve{taj za raboteweto za 2014 godina na Op{tina Sveti Nikole 
 

3.Odluka  за траен отпис на побарувања  по извршен попис во 2014 
 

               4.Odluka za donesuvawe  Detalen urbanisti~ki plan za del од Sveti Nikole,, UE2,, 

 lokalitet ,,Staro gradsko jadro,, izmena i dopolna planski period   2013  -   2018g. 
 

5.Izve{taj za raboteweto na JP ‚Pogrebalni uslugi‛ Sveti Nikole  
so godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 godina 
 

6.Izve{taj za raboteweto na JKP ‚Edinstvo‛ Sveti Nikole so  
godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 godina 
 

7.Izve{taj za raboteweto na JKP ‚Komunalec‛ Sveti Nikole so  
godi{na presmetka za period od 01.01. 2014 godina do 31.12.2014 godina 

 

8.Godi{na smetka za 2014 godina na Naroden  Muzej Sveti Nikole 
 

9.Zavr{na smetka za 2014 godina na OOU ‚Dame Gruev‛ s. Erxelija 
 

10.Zavr{na smetka za 2014 godina na OOU ‚Goce Del~ev‛ Sveti Nikole 
 

11.Zavr{na smetka za 2014 godina na OOU ‚Kiril i Metodij‛ Sveti Nikole 
 

12.Finansov izve{taj po Zavr{na smetka za 2014 godina na  
SOU ‚Ko~o Racin‛ Sveti Nikole 

 

13.Izve{taj za rabota na OU Dom na kultura ,,Krste Misirkov,, za 2014 godina 
 

14.Zavr{na smetka za 2014 godina na OU Dom na kultura  
,,Krste Misirkov,, za 2014 godina 

 

15.Zavr{na smetka za 2014 godiнa na Javnata op{tinska  
ustanova za deca – Detska gradinka ‚Rahilka Goneva‛ Sveti Nikole 

 

16.Одлука за soglasnost на Programata za podgotovka i realizacija 
 na ekskurzii pri OOU ‚Goce Del~ev‛ Sveti Nikole 

 
17.Одлука за soglasnost на Programata za podgotovka i realizacija 

 na ekskurzii pri OOU ‚Dame Gruev‛ s. Erxelija 
 

18.Odluka za donesuvawe na Regionalen plan za upravuvawe 
 so otpad vo Isto~en planski region 
 

19.Programa za rabota vo oblasta na raspolagaweto so grade`no  
zemji{te vo sopstvenost na Republika Makedonija na podra~jeto na 
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 Op{tina Sveti Nikole za 2015 godina 
 

20. Odluka za davawe soglasnost za upravuvawe so gradski grobi{ta 

 
Br.0801 - 222                                    

12.03.2015 godina                                   
Sveti Nikole                     
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