
СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 
НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 

Излегува по потреба 

15.12. 2017 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 15 

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

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

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Решение за именување на претседател и членови во  Одборот за доделување на 
општински признанија и награди бр. 0801- 499 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на 
седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.          

Бр.0901- 519        Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) 
и Одлуката за востановување општински признанија и награди бр. 0801-563 од 13.11. 2013 година, 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 15.12.2017 година донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претседател и членови во  

Одборот за доделување на општински признанија и награди 

1.За претседател во Одборот за доделување на општински признанија и награди       од редот на
Советот на Општината се именува: 

Стевчо Максимов 

2.За членови во Одборот за доделување на општински признанија и награди од редот на Советот на
Општината се именуваат: 

- Бојана Стојанова 
- Оливера Арсов 
- Марија Кочиева Ѓорчева 



- Ристе Андонов 

3.За членови во Одборот за доделување на општински признанија и награди од редот на надворешни
членови се именуваат: 

- Панче Насков 
- Кирил Трајковски 
- Благој Мишев 

4.Решението да се достави до именуваните и архива на Општина Свети Николе.

5.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на
Општина Свети Николе”. 

Бр.0801- 499         Совет на Општина Свети Николе 
15.12. година          Претседател, 
Свети Николе       д-р.Кире Алексов 

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 Решение за разрешување и именување член во УО на Детска Градинка 
,,Рахилка Гонева,, Свети Николе бр. 0801- 500 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на 
седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.          

Бр.0901- 519/2      Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 

Vrz osnova na ~len 96 od Zakonot za za{tita na decata (,,Slu`ben vesnik na RM,, br. 
98/00 . . . 65/04), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na 15.12. 2017 godina 
donese 

R  E  [  E  N  I  E   
za разрешување и imenuvawe нa член во Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca  - 

Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,Sveti Nikole 

1. Од   член во Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka
,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole se разрешува: 

-  Павле Јованчев 

2. Za член во Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka
,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole se imenuva: 



- Александар Иванов 

3. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo ,,Slu`ben
glasnik na Op{tina Sveti Nikole,,. 

Br. 0801- 500       Pretsedatel  
15.12. 2017 godina  na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole    д-р.Кире Алексов 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 Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал Трети од 01.01. 2017 година до 30.09.2017 година бр. 
0801- 501 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 15.12. 2017 
година.  

Бр.0901- 519/3       Оп штина Свети Николе 
15.12. 2017 година         Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 



Општина:  СВЕТИ НИКОЛЕ

30.09.2017

(ден,месец,година)

Датум на поднесување на извештајот: 10.11.2017

(во денари/

План
Реализација 

на tret 
квартал

План Реализација на 
tret квартал План

Реализација 
на tret 
квартал

План
Реализациј
а на tret 
квартал

План
Реализациј
а на tret 
квартал

План
Реализација 

на tret 
квартал

Останато 
нереализирано 

од 2017

TEKOVNO OPERATIVEN BILANS:

VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI 114.934.604 53.308.131 147.065.529 107.762.636 18.312.181 7.810.470 40.759.274 11.271.348 0 1.372.412 321.071.588 181.524.997 139.546.591
VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI 102.169.806 45.547.636 145.357.707 103.740.621 17.551.567 7.360.267 267.000 196.337 0 0 265.346.080 156.844.861 108.501.219

KAPITALEN BILANS:

VKUPNI KAPITALNI PRIHODI 61.275.286 10.415.483,00 0 0 0 0 0 0 21.594.691 21.594.691 82.869.977 32.010.174 50.859.803
VKUPNI KAPITALNI RASHODI 74.040.184 18.175.978,00 1.707.822 1.603.533,00 760.614 61.103,00 40.492.274 11.009.050 21.594.691 20.276.130 138.595.585 51.125.794 87.469.791

 DANO^NI PRIHODI 79.920.000 25.186.006 0 0 0 0 0 0 0 0 79.920.000 25.186.006 54.733.994

711  Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 2.280.000 1.478.109

712  Pridonesi за социјално осигурување
713  Danoci na imot 16.000.000 5.615.088

714  Doma{ni danoci na stoki i uslugi

715  Danok od me|unarodna trgovija i transakcii (carini i dava~ki)

717  Danoci na specifi~ni uslugi 57.770.000 18.018.454

718  Taksi на koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejn 3.870.000 74.355

 NEDANO^NI PRIHODI 4.300.000 1.979.325 0 0 18.012.181 7.810.470 0 0 0 0 22.312.181 9.789.795 12.522.386

721  Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 100.000 2.172

722  Глоби, судски и административни такси 1.000.000 437.035 0 1000

723  Тaksi i nadomestoci 1.800.000 625.333 16.812.181 7.259.172

724  Drugi Vladini uslugi 1.490

725  Drugi nedano~ni prihodi 1.500.000 916.957 1.100.000 546.636

 TRANSFERI I DONACII 30.714.604 26.142.800 147.065.529 107.762.636 300.000 0 40.759.274 11.271.348 0 1.372.412 218.839.407 145.176.784 73.662.623

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 30.714.604 26.142.800 147.065.529 107.762.636 300.000 1.372.412

742 Донации од странство 267.000

743 Kapitalni donacii 40.492.274 11.271.348

744 Тековни донации
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 61.275.286 10.415.483 0 0 0 0 0 0 0 0 61.275.286 10.415.483 50.859.803

731 Proda`ba na kapitalni sredstva 1.000.000

732

Образец  K1

Kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto na buxetot za op{tina SVETI NIKOLE za izve{tajniot period (kumulativno) za kvartal  TRETI -od 01.01.2017godina   do 30.09.2017 godina 

Prihodi -  Kvartal   -TRETI

Буџет за 2017 Наменска дотација за 2017 Самофинансирачки 
активности за 2017

Донации за 2017 година Кредити за 2017 година Вкупно за 2017 година



733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa 60.275.286 10.415.483

734 Приходи од дивиденди
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 21.594.691 18.903.718 21.594.691 18.903.718 2.690.973

754 Друго домашно задолжување 21.594.691 18.903.718

План
Реализација 

на tret 
квартал

План Реализација на 
tret квартал План

Реализација 
на tret 
квартал

План
Реализациј
а на tret 
квартал

План
Реализациј
а на tret 
квартал

План
Реализација 

на tret 
квартал

Останато 
нереализирано 

од 2017

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 27.644.970 18.691.925 128.011.269 94.056.178 605.391 316.994 0 0 0 0 156.261.630 113.065.097 43.196.533
401 Osnovni plati 17.624.376 12.501.011 93.217.488 68.558.766 417.601 214.354
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 6.656.608 4.567.522 34.793.781 25.497.412 154.454 79.309
403 Ostanati pridonesi od plati
404 Надоместоци 3.363.986 1.623.392 33.336 23.331

РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 800.000 329.692 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 329.692 470.308
411 Finansirawe na novi programi i potprogrami
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 700.000 329.692
414 Резерви за капитални расходи

СТОКИ И УСЛУГИ 54.083.336 22.332.285 17.346.438 9.684.443 16.946.176 7.043.273 267.000 196.337 0 0 88.642.950 39.256.338 49.386.612
420 Patni i dnevni rashodi 500.000 129.192 10.000 130.000 54.740 75.500 73.850
421 Komunalni uslugi,greewe, komunikacija i transport 10.457.620 6.124.920 9.559.113 4.423.795 1.659.000 740.364
423 Материјали и ситен инвентар 8.414.000 2.460.751 1.774.385 817.266 11.795.112 5.247.181
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 8.745.000 5.091.132 1.571.149 1.403.876 591.000 190.346 50.000
425 Dogovorni uslugi 20.686.066 5.850.763 3.761.135 2.599.544 2.001.900 418.754 141.500 122.487
426 Drugi tekovni rashodi 4.330.650 2.059.538 670.656 439.962 769.164 391.888
427 Privremeni vrabotuvawa 950.000 615.989

КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 100.000 84.710
451 Kamatni pla}awa kon nerezidenti kreditori
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 100.000 84.710
453 Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast

SUBVENCII I TRANSFERI 17.041.500 3.122.105 0 0 0 0 0 0 0 0 17.041.500 3.122.105 13.919.395
461 Subvencii za javni pretprijatija 2.000.000
462 Subvencii za privatni pretprijatija
463 Transferi do nevladini organizacii 2.958.500 1.648.500
464 Razni transferi 11.673.000 1.314.910
465 Исплата по извршни исправи 410.000 158.695

SOCIJALNI BENEFICII 2.500.000 986.919 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 986.919 1.513.081
471 Socijalni nadomestoci 2.500.000 986.919 0
472 Pla}awa na beneficii od Фondот за ПИОМ
473 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe
474 Pla}awa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno osiguruvawe

OTPLATA NA GLAVNICA
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori

Rashodi -  Kvartal -TRETI 

Буџет за 2017 Наменска дотација за 2017 Самофинансирачки 
активности за 2017

Донации за 2017 година Кредити за 2017 година Вкупно за 2017 година



492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast

KAPITALNI RASHODI 74.040.184 18.175.978 1.707.822 1.603.533 760.614 61.103 40.492.274 11.009.050 21.594.691 20.276.130 117.000.894 51.125.794 65.875.100
480 Купување на опрема и машини 4.413.000 792.908 116.160 46.980 235.000 60.988
481 Гrade`ni objekti
482 Други градежни објекти 67.377.184 17.210.871 1.566.662 1.551.662 474.000 40.492.274 11.009.050 21.594.691 20.276.130
483 Купување на мебел
484 Стратешки стоки и други резерви
485 Вложувања и нефинансиски средства 1.150.000 172.199 25.000 4.891 15.000 115
486 Купување на возила 1.100.000 36.614
487 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови
488 Капитални дотации до ЕЛС
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

0801-501

15.12.2017

Sveti Nikole
   Совет на Општина Свети  Николе 

 Претседател,   

 Кире Алексов  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 Извештај за реализација на Општина Свети Николе за трет квартал за 2017 
година од 01.01. 2017 година до 30.09.2017 година бр. 0801- 502 што Советот на Општина Свети Николе 
го донесе  на седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/4    Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 



1 

Градоначалник на Општина Свети Николе 

тел:+ 389 32 444 169 факс: + 389 32 440 911 

e-mail: info@svetinikole.gov.mk 

www.svetinikole.gov.mk 

 ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
ЗА ТРЕТИОТ  КВАРТАЛ ЗА 2017 ГОДИНА 

15.11.2017 год. 
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Општина  Свети Николе  во текот на ТРЕТИОТ квартал  од 01.01.2017 до 
30.09.2017 година има реализација  на Буџетот  на Општина Свети Николе во вкупен 
износ од 217.089.700 денари  или  изразено во процент изнесува 53,74%, споредено 
план со реализација.  

Основниот буџет на Општина Свети Николе за вториот квартал има реализација 
од 67.501.697 денари или изразено во проценти изнесува 38,30%. Следејќи ја 
историјата на базата на податоците за реализацијата во последните  пет години 
мораме да напоменеме дека ТРЕТИОТ квартал од 2017 годината  не се наоѓа  на ниво 
кое  би требало да го има за овој квартал. Со анализата која е направена во 
одделението за финaнсии и буџет констатирано е дека општината постепено ја 
зголемува својата ликвидност со тоа што се обидува да изврши исплата на заостанатите 
обврски кон коминтентите и се обидува да оствари  максимално прибирање на 
приходите со што би се овозможило поголема финансиска сигурност. Според вкупните 
приходи општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел во вкупен 
износ од  67.501.697 денари, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од 
63.723.614  и во овој износ реално убрани средства се 59.266.638 денари и  во овој 
квартал има потрошен вишок на средства од 678.893 а салдо на 30.09.2017 во износ од 
3.778.083 денари. 

Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата 
на плата, надоместоци и придонеси  има потрошено 18.691.925 а остатокот на средства 
се за исплата на обврските кои општината ги сервисира и е на повидок да се воведе 
максимална финансиска  контрола и  дисциплина  во делот на исплатата на основниот 
буџет. 

Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како 
реализација/план  за овој трет квартал од 2017 се добива следната слика на 
реализација на трошоци во основниот буџет: 

• За плати  и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се
потрошени 29,33% од вкупните расходи, a соодносот реализација/план е
67,60% 

• за непредвидени трошоци на од тековната резерва потрошени се  329.692
денари и овој износ во вкупните трошоци влегува со 0,51% или споредено
план/реализација е 41,21%

• За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и
трошоци направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено
трошок кој изразен во процент изнесува помалку од 0,20% од вкупните
трошоци или во денари изразено изнесува 129.192 денари, а  соодносот
реализација/план е 25,83%

• За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и
телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени
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се 58,56% од планираните трошоци или во денари изразено изнесува 6.124.920 
денари, а во однос на вкупните трошоци е 9,61% 

• За материјали  и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното
осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во Дојран  како и сите
поправки кои се направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и
набавката на материјали за посебни намени, самиот износ за овие трошоци
изнесува 2.460.751 или 29,24% од планираните трошоци, во однос на вкупните
трошоци реализирано  е 3,86%

• За поправки и одржување на моторни возила,поправка и замена на резервни
делови гуми и други делови кои се потребни за возниот парк на општината
како и за одржување на зелени површини се потрошени средства во износ од
5.091.132 денари или во проценти 58,21% од планираното, во однос на
вкупните трошоци реализирано е 7,98%

• За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено
определени услуги  кон општината, надомест за експропријација , исплата на
проекти за урбанистички и просторни планови, примарна заштита, услуги за
копирање и печатење има реализирано 5.850.763 денари или 9,18 % од
вкупните расходи, а реализирано  во однос на планирано  е 58,21%

• За расходитеод ставката 426 кои се однесуваат на репрезентација, посета на
семинари и конференции, објава на огласи, чланарина во домашни и странски
заедници има издвоено средства во износ од  2.059.538 денари или 47.55%,  во
однос планирано/реализирано а во однос на вкупните расходи процентот на
реализација изнесува  3,23 %

• На ставката 427 која се однесува за привремени вработувања за лицата
вработени по договор со Агенција за привремени вработувања потрошени се
615.989 кој во однос на предвидениот план се реализирани со 64,84% или во
однос со вкупните расходи 0,96%.

• На ставката 452 за каматни плаќања кон домашни кредитори исплатени се
84.710 денари или во однос на планираните 84,71%, а споредено со вкупните
расходи од овој квартал изнесува 0,13%

• На ставката 463 кои се однесуваат за исплатата  на невладини организации,
здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации
од невладин сектор  има остварување во овој втор квартал од годината во
износ од  1.648.500 денари или изразено во проценти 55,72 %, а во однос на
вкупните расходи е 2,58%

• За  разни трансфери има исплатено 1.314.910 денари и процентот изнесува
11,26  %, а во однос на вкупните расходи е 2,06%

• за исплата по извршни пресуди(жалби, тужби, пресуди) има исплатено 158.695
денари или 38,70% или со 0,24% од вкупните расходи
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• Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и
награда за новороденчина изнесува  986.919 денари или тоа изразено во
процент изнесува  39,47 %, а во однос на вкупните расходи е реализирано
1,54% 

• за купување  на опрема и машини има потрошено 792.908 денари или 17,69%
од планираните расходи а во вкупните расходи влегува со 1,24%

• За изградба и реконструкција  на патишта улици и автопати  има реализација во
износ од 17.210.871 или процентуално план/реализација изнесува 25,54%, во
однос на вкупните расходи реализацијата е 27,00%

• за  исплата на надомест за одземен имот - експропијација општината има
исплатено 172.199,00 денари или 14,97% споредено со планираното а во
вкупните расходи влегува со 0,27%.

Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на
општина Свети Николе за третиот квартал за 2017 година. Можеме да констатираме 
дека имаме релативно ниска реализација за третиот квартал и на приходите и на 
расходите со максимално остварување на приходите од 53,74%  и расходите од 53,74 % 
ова се должи на низа објективни причини пред се поради севкупната ситуација во 
нашата држава кои се поврзани со политички одлуки како и распишување на локални 
избори, не постоеше реална можност за продажба на неизградено градежно земјиште 
и како сите претходни години нереализирањето на приходнта страна е во делот на 
секторот за урбанизам.  

Во делот за намеските дотации мора да се каже дека тие се реализирани  во 
идеален износ од  111.317.165 денари или изразено во проценти 75,69%. Реално 
остварени приходи се 107.762.636 денари и вишок на средства  од 3.554.529. 
Динамиката на реализација е на идеална  страна. Мораме да напоменеме дека иако во 
2017 година имаме поголем буџет на финансиски средства кои се трансферираат  до 
локално ниво средствата   не се доволни за сервисирање на сите потреби на 
буџетските корисници и општината работи на комплетна анализа за изнаоѓање на 
решение за подобрување на ефикасноста и ефективноста како и економичноста во 
сите буџетски корисници. Особено има проблем во делот на сервисирање на 
оперативните трошоци кои се иако минимални не можат комплетно да се извршат и 
исплатат од страна на буџетскиот корисник од областа на средното образование каде 
сликата се драстично разликува со другите буџетски корисници кои веќе се со 
зголемена ликвидност и размислуваат на подобрување на условите и капитални 
инвестиции во своите институции.Се разбира дека кога станува збор за капитални 
инвестиции секако дека и општината  помага во спроведувањето на проектите. 
Вкупната реализација на расходната страна на буџетските корисници изнесува 
105.344.154 денари или изразено 71,63% реализирано во однос на планирано. 

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација од 7.421.370,00 
денари и процентот изнесува 40,52%. Динамиката на активностите кои се спроведуваат 
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во делот на самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво  и се на 
очекуваното ниво на реализација споредено со претходната година . 

Во делот за кредити Општина Свети Николе во 2017 година има предвидено 
21.594.691,00 од кои во вториот квартал има реализација од 20.276.130,00 или 93,89%. 
Со ова завршува комплетно исплатата за  реконструкцијата на улиците Кртсе Мисирков 
и Младинска. 

1.Номинален и сликовит приказ на предвидените расходи на Општина Свети
Николе за 2017 и реализираните заклучно со 30.09.2017 година 

Остварени  расходи по 
видови 

планирано 
2017 год. 

реализирано 2017 
со 30.06.2017 

сооднос 
план/реали 
зација 

Плати,наемнини и 
надоместоци 156.261.530 109.889.001 70.32 

Резерви и недефинирани 
расходи 

800.000 329.692 41.21 

Стоки и услуги 88.642.950 39.256.338 44.28 
Каматни плаќања 100.000 84.710 84.71 
Субвенции и Трансфери 17.041.500 3.122.105 18.32 
Социјални бенифиции 2.500.000 986.919 39.47 
Капитални расходи 141.145.585 51.125.794 36.22 
 Вкупни расходи 403.941.565 204.794.559 50.69 

1.1 Преглед на предвидени со реализирани расходи по намени заклучно со 30.09.2017 
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1.2. Приказ на предвидени расходи наспроти релизирани расходи на  Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2017 година заклучно со 30.09.2017 

2. Номинален и сликовит приказ на предвидените приходи  на Општина Свети Николе за
2017 заклучно со 30.06.2017 година 

Планиран приходи  по 
видови 

предвидени 
прих 2017 год. 

реализ.приходи 
2017 год. 

план/реализ. со 
30.09.2017 

Даночни приходи 79.920.000 25.186.006 31.51 

Неданочни приходи 4.300.000 1.979.325 46.03 

Капитални приходи 61.275.286 10.415.483 16.99 

Трансфери 30.714.604 26.142.800 85.11 

Наменски дотации 
(блок) 

147.065.529 111.317.165 75.69 

Приходи од 
самофинан.активности 

18.312.181 7.810.470 42.65 
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Донации 40.759.274 11.271.348 36.4 

Домашни приливи 21.594.691 20.276.130 93.98 

Пренесено салдо од 
претходна година 

0 0 0 

Вкупно планирани 
приходи   

403.941.565 217.089.700 53.74 

2.1 Преглед на предвидени со реализирани приходи по намени 

2.2. Приказ на предвидени приходи соодветно со реализацјата која ја имаат во Буџетот 
заклучно со 30.09.2017 



8 

Според  погоре прикажаниот графикон може да се констатира дека Општина Свети Николе   по 
соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата  за соодветните 
политики во сите области кои ги има зацртано и  предвидено за 2017 година. 

Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи  во Основниот Буџет  во вториот 
квартал за 2017 

конто Опис на приход Планирано Реализирано 
711 Danok od dohod, dobivka 

i kapitalni dobivki 2.280.000 1.478.109 

713 Danoci na imot 16.000.000 5.615.088 

717 Danoci na specifi~ni 
uslugi 57.770.000 18.018.454 

   718 Такси за користење или 
вршење на дејност 

3.870.000 74.355 

   722 Taksi i nadomestoci 1.000.000 437.035 

   723 Administrativni taksi 
i nadomestoci 1.800.000 625.333 

   725 Drugi nedano~ni 
prihodi 

1.500.000 916.957 

   741 Transferi od drugi 
nivoa na vlast  

30.714.604 26.142.800 

  742 Донации од странство 
   731 Продажба на капитални 1.000.000 
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средства 

  733 Продажба на земјиште и 
нематријално 
вложување 

60.275.286 10.415.483 

Вкупно 176.209.890 63.723.614 

Бр.0801-502 

15.12.2017 

Свети Николе 

   Совет на Општина Свети  Николе 

 Претседател,   

 Кире Алексов  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 Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ 
квартал бр. 0801- 503 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 
15.12. 2017 година.        

Бр.0901- 519/5     Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 



Образец K2
Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski - zbiren za TRET  kvartal

Op{tina:            SVETI NIKOLE
Kvartal:   TRET  KVARTAL       od    01.01.2017 godina do 30.09.2017 godina
Датум на поднесување на извештајот: 10.11.2017

(den, mesec, godina)
(во denari)

Rashodna stavka Vkupno obvrski
utu`eni neutu`eni Vkupno 401 14.478

januari 385.181 16.463 5.478.740 5.478.740 5.880.384 402
fevruari 3.495.110 54.860 4.919.798 4.919.798 8.469.768 403
mart 9.612.813 4.421.406 4.810.404 4.810.404 18.844.623 404
april 4.156.937 1.015.294 7.150.047 7.150.047 12.322.278 411
maj 1.143.750 37.357 9.653.330 9.653.330 10.834.437 412
juni 2.031.024 946.510 8.132.183 8.132.183 11.109.717 413 6.350
juli 4.371.435 1.156.140 8.140.817 8.140.817 13.668.392 414
avgust 173.465 3.428.045 8.196.743 8.196.743 11.798.253 420 13.000
septemvri 2.096.733 110.314 10.332.117 10.332.117 12.539.164 421 263.783
oktomvri 0 423 826.488
noemvri 0 424 656.668
dekemvri 0 425 1.786.694

426 1.284.098
427
451
452 21.390
453
461
462
463
464
465
471
472
473
474
480 402.260
481
482 7.242.955
483
484
485
486 21.000
487
488
489
491
492
493

Total 12.539.164

Sveti Nikole

Obvrski do 30 dena Obvrski do 60 denaMeseci Obvrski nad 60 dena

0801-503
15.12.2017

Vkupno

Nedospeani obvrski 6.570.172 ,00 denari 
Obrazlo`enie: 

   Совет на Општина Свети  Николе 

 Претседател,   

 Кире Алексов  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 Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и јавните претпријаија основани од општините; бр. 0801- 504 што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе  на седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/6      Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе      М-р. Сашо Велковски с.р. 



Obrazec КЗ 
Kvartalen izve{taj za promenite na sostojbata na sekoe zadol`uvawe na op{tinite i javnite pretprijatija osnovani od op{tinite

Op{tina:

Izve{taen period : od    godina do godina

Datum na podnesuvawe na izve{tajot:

( vo originalna valuta)

% (da/ne) (a, b, v, g,d) Prv

Po
sl
ed
en

Prv
Posled

en
Glavnica

Kama
ta

Glavnica Kamata
Glavnic

a

Ka
ma
ta

na 
po~etokot 

 na krajot

1 МСИП/48 Светска Банка МКД 47.602.286 13 год. 3 год. 17.02.2017 21.390 01.01.2017 8.728.066 21.390 03.02.2017 0
2 МСИП/48 Светска Банка МКД 47.602.286 13 год. 3 год. / / 18.04.2017 10.176.652 18.04.2017
3 МСИП/48 Светска Банка МКД 47.602.286 13 год. 3 год. 11.08.2017 44.955 / / 44.955 11.08.2017
4
5
6
7

Zabele{ki:

( vo originalna valuta)

% (da/ne) (a, b, v, g,d) Prv
Po
sl
ed

Prv
Posled

en
Glavnica

Kama
ta

Glavnica Kamata
Glavnic

a

Ka
ma
ta

na 
po~etokot 

 na krajot

1
2
3
4
5
6
7

Zabele{ki:

0801-504
15.12.2017
Sveti Nikole

* a)mese~no; b)kvartalno; v) polugodi{no; g) godi{no; d) drugo;
** Podatocite se odnesuvaat na glavnina na dolgot

( den, mesec, godina) ( den, mesec, godina)
10.11.2017

( den, mesec, godina)

Општина Свети Николе е задолжена, ima izvr{eno isplata za iznosot koj go naveduvame vo ovoj izve{taj.

Periodi~no
st na 

otplata*

Dostasana 
neplatena 

obvrska
( vo 

Sostojba na dolgot za 
izve{tajniot period**

СВЕТИ НИКОЛЕ
01.01.2017 30.09.2017

Dolg na op{tinata

Garantiran 
kredit

Kamatna 
stapka

Rok na 
otplata

Grejs 
period 

Iznos na 
povle~eni 
tran{i (vo 
originalna 

valuta)

Reden 
broj

Oznaka 
na 

kredit

Naziv na 
kreditot i 

namena
Заемодавач

Naziv na 
kreditot i 

namena
ЗаемодавачReden 

broj

Oznaka 
na 

kredit

Originaln
a valuta 

Iznos

Заемо 
prima~ 
(naziv 
na JP)

Originaln
a valuta 

Iznos

Kamatna 
stapka

Rok na 
otplata

Grejs 
period 

Periodi~no
st na 

otplata*

Sostojba na dolgot za 
izve{tajniot period**

Iznos na 
povle~eni 
tran{i (vo 
originalna 

valuta)

Datum na otplata na 
kamata

Нема задолжување од страна на јавното претпријатие

___________________________________________________

Dolg na JP osnovani od op{tinata

Datum na 
dostasuva

we na 
obvrskata

Platena obvrska
( vo izve{tajniot 

period)
Datum na 
otplata

na 
obvrskata

Dostasana 
neplatena 

obvrska
( vo 

Garantiran 
kredit

Datum na 
otplata 

na 
glavnina

Dostasana 
obvrska

( vo 
izve{tajniot

Datum na 
otplata

na 
obvrskata

Platena obvrska
( vo izve{tajniot 

period)

Datum na 
otplata 

na 
glavnina

Datum na otplata na 
kamata

Dostasana 
obvrska

( vo 
izve{tajniot

Datum na 
dostasuva

we na 
obvrskata

   Совет на Општина Свети  Николе 

 Претседател,   

 Кире Алексов  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 Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
наинформатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2018 година бр. 0801- 505 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/7    Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година        Градоначалник, 
Свети Николе  М-р. Сашо Велковски с.р. 



     Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/02). Советот на Општина Свети Николе на ден 
15.12.2017година, донесе: 

ПРОГРАМА  
За активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и 

комуникациската технологија (ИКТ) во 2018 година  

1. Важноста на информатичката и комуникациската технологија

Со користењето на информатичката технологија се зголемува ефикасноста и ефективноста 
на работењето на администрацијата и услугите што се нудат како производ на самата 
администрација. Вложување во квалитетна информатичка опрема значи вложување во 
брзината и ефикасноста на работењето на администрацијата, тоа значи задоволни корисници 
на електронските услуги – странки и сите лица засегнати со изходот од работата на 
администрацијата.  Модернизирањето на информатичката инфраструктура вклучувајќи 
квалитетен хардвер и софтвер значи, побрз и поефективен тек на работите и значително 
подобрени услуги кон граѓаните. Ивестицијата во информатичката технологија е повратна 
инвестиција т.с. со самото ивестирање се намалуваат трошоците за обработка на податоци и 
дополнителен ангажман на луѓе. 

2. Хардверска и софтверска подготвеност на општината

Потребно е инвестирање во хардверската опрема и софтверската платформа во општината 
поради зголемениот број на апликативни софтвери кои бараат подобра хардверска 
подготвеност бидејки моментално се соочуваме со околу 95% искористеност на постоечките 
хардверски ресурси. Поради тоа неопходна е надградба на стариот  и набавка на нов хардвер 
кој би ги задоволувал потребите за идејни решенија и пораст на користењето на 
информатичките ресурси. 

3. Стратешки цели
 Обезбедување на ИКТ инфраструктура 

Информатичка инфраструктура значи збир на хардвер и софтвер која е централизирано 
менаџирана како клиент - сервер околина која има за задача да обезбеди непречен проток на 
податоци и овозможување на квалитетни електронски услуги. 

• Безбедна и ефикасна инфраструктура;
• Проширување и подобрување на инфраструктурата;
• Контролирано и безбедно отклонување на проблеми;
• Лесно надградлива и флексибилна инфраструктура;

Оптимизирање на информатичка инфраструктура 

Оптимизирање на информатичка инфраструктура значи подобрена комуникација со уредите 
во склоп на околината, менаџирање на самата околина во зависност од потребите и 
приоритетот на истите. Придобивките кои ке проследат се следниве: 



• Ги намалува трошоците;
• Нови сервиси и подобрен квалитет;
• Брзи реакции;
• Високо ниво на корисничка продуктивност;
• Флексибилен пристап;
• Брзо опоравување од оштетување или дефект;

Капацитети и знаења 
Општината има потреба од континуирано зајакнување на способностите, вештините и 

знаењата на  вработените во информатичкиот сектор како и администрацијата односно 
корисниците на ИКТ опремата, со што би се организирале интерни и надворешни обуки, 
тренинзи, од областа  на ИКТ . 

Безбедност 
Безбедноста во информатичкиот систем е од големо значење на кое мора да се 

посвети големо внимание а тие се: 
• Обезбедување на сигурносен проток на податоци ;
• Обезбедување на соодветни енкрипции и сертификати за внатрешно користење на

ресурсите и податоците;
• Обезбедување на лични податоци на вработените;
• Обезбедување од надворешни влијанија, кражба на податоци, малициозни програми и

упад во информатичкиот систем;
• Изработка на (disaster recovery plan) план за опоравување од катастрофа;
• Обезбедување на сигурност на корисниците на е-услугите;
• Обезбедување на личните податоци на корисниците;
• Изработка на решение за сигурносна, енкриптирана копија на податоците – backup и

нејзино правилно чување;
• Изнаоѓање решение за чување на податоците односно резервните копии (backup) во

cloud system.

Воведување на е-услуги 
Овозможување на електронски услуги на граѓаните и бизнис заедницата кои ќе 

допринесат за поефикасна реализација на бараните услуги, со олеснет пристап,  и достапност.  
Изготвување на сервис директно на веб страницата на општината за поднесување на 
документи и барања по електронски пат.  Бенифиции од воведувањето на е-услугите: 

• Намалување на трошоците за хартија;
• Намалување на трошоците за печатење;
• Намалување на обемноста за работа на администрацијатa



ИКТ БУЏЕТ за 2018 година 

Ред 
.бр ОПИС Колич

ина 
Ед.цена 

БУЏЕТ 2018 
Вкупно 

БУЏЕТ 2018 

1 Набавка на дектоп компјутери 10 25.000 250.000 

2 Набавка на печатари 4 15.000 60.000 

3 Набавка на мултифункциски печатари 2 30.000 60.000 

4 Набавка на фотокопир 2 50.000 100.000 

5 Набавка на преносни (лаптоп ) 
компјутери 1 46.000 46.000 

6 Набавка на мрежна опрема (свичеви , 
рутери) 1 80.000 80.000 

7 Преносни УСБ Мемории 20 400 8.000 

8 NAS уред за мрежно складирање на 
податоци 2 15.000 30.000 

9 Надградба на систем за видео надзор 1 120.000 120.000 

10 
File Сервер за опслужување на 
софтверските решенија и бази на 
податоци  

1 80.000 80.000 

11 Пасивна мрежна опрема мрежни 
кабли, мрежен алат, конектори и др. 1 40.000 40.000 

12 

Резервни делови за тековно 
одржување и сервисирање на 
компјутерите (напојувања, хард-
дискови и др.) 

1 40.000 40.000 

13 UPS  уред за непрекинато напојување 4 8.000 32.000 

14 
Лиценцирана антивирусна заштита 
(едногодишна лиценца) 45 лиценци и 
две срверски 

1 55.000 55.000 

15 Набавка на и софтвер за електронска 
архива и документ менаџмент систем 1 220.000 220.000 

16 Надградба и одржување на софтвер за 
даночно одделение LTAS 

1 100.000 100.000 

17 
Надградба и одржување на софтвер за 
одделение за финансии и буџет 
ЕДУСОФТ 

1 70.000 70.000 

18 
Надградба и одржување на општинска 
веб страна 
www.svetinikole.gov.mk  

1 30.000 30.000 

19 
Обука, тренинзи за зајакнување на 
вештините и способностите на 
вработените во локалната самоуправа 

1 60.000 60.000 

20 Примена на ИСО стандарди 1 350.000 350.000 

ВКУПНО:  1.831.000 



Бр. 0801-505          Совет на Општина Свети  Николе 
15.12.2017 год.  Претседател,   

  Свети Николе     Кире Алексов  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 Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата 
во  2018 година бр. 0801- 506 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на 
ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/8       Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Приходно 
Конто-К1иК2

Вид на приход Буџет 2018 

723411 Чланарина во институции од областа на 
културата 

250.000 

723412 Приходи од билети за 
културни манифестации 

200.000 

725939 Останати неданочни приходи 650.000 
Вкупно:    1.100.000 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник     
на РМ“    бр.5/02) Советот   на   Општина   Свети   Николе   на   седницата одржана на 
15.12.2017 година донесе 

П Р О Г Р А М А  
за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

културата во 2018 година 
     I. ЦЕЛИ 

Основни цели на оваа Програма се: 
• Обезбедување   на   активен   однос   на   Советот   на   Општина   Свети   Николе   кон

задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата; 
• Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Свети Николе;
• Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.

II. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон 
поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и 
тоа: 

• Континуитет    во    одржувањето    на    традиционалните    културно    уметнички
манифестации;

• Реализација  на  манифестации,  програми  и  проекти  кои  и  даваат  посебно
обележје на Општина Свети Николе;

• Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република Македонија и
странство во Општина Свети Николе;

• Унапредување на меѓународната културна комуникација на реципрочна основа со
збратимените градови на Општина Свети Николе;

• Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и
фондации кои го помагаат во развојот на културата во локалните заедници.

I.       Приходи –дотации и општински буџет 

Буџет 2018 
1. Библиотечна дејност - K1 25.000 
2. Музичко и сценско – уметничка дејност - K2 4.678.885 
3. Музичко – кинотечка дејност - K3 2.773.443 
4. Самофинансирачки активности 1.100.000 
5. Средства од Буџет на Општина 3.239.000 

ВКУПНО 11.816.328 

III.
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    Расходи од сите видови на приходи табеларно прикажани 

АКТИВНОСТИ

Министерс
т во за 
култура

Буџет 
Општина 

Свети 
Николе

Сопствени 
приходи Вкупно

2018 2018 2018 2018

Шоу за деца „Ѕвездички“  50.000   50.000 

Фестивал на изворен фолклор 
Тодорица 350.000 350.000

Ден на Општина – 
14 Септември 50.000 50.000

Трансфери за изградба на црква 
“Света Лидија 

Македонка” и за потребите на 
други цркви во Свети Николе, 

парохија
600.000 600.000

Светиниколско културно лето 
(културни  настани и ликовна 
колонија)

300.000 300.000

Културен настан Моторијада 
2018 Свети Николе  со богата 
музичка програма 

300.000 300.000 

Меѓународна културна 
соработка 50.000 50.000

19 Декември – Патрон на градот 
Свети Никола 

Свечена академија и свечена 
седница 

150.000 150.000

Организација на 19 Декември 
Патрон на  градот Свети Николе 

со музичка програма  и 
др.содржини 

200.000 200.000

КУД Јанко Глигоров 50.000 50.000 
Промоции на книги 20.000 20.000

Ден на шегата – 
априлијада 10.000 10.000

Драмски аматерски театар “Сцена 
71” 150.000 150.000

Драмско студио 
„Колибри и Глорија“ 30.000 30.000

Организација на Тодорица- 
празник  на град Свети Николе 

со музичка програма и 
др.содржини 250.000 250.000

Вкупно плати и надоместоци од 
плати на програма К2 324.000 324.000

Вкупно средства 
предвидени од 
Буџет на Општина

3.884.000 

Вкупно средства 
предвидени од Буџет на 
општина  за програма К2 355.000 355.000 

Средства 
предвидени од Министерство 

за култура
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Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 
К2

3.546.000 3.546.000 

Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 
програмаК2

1.132.885           1.090.000 2.222.885 

Вк.ОПЕРАТИВНИ 
ТРОШОЦИ 

програмаК1

25.000 10.000    35.000 

Вк.ПЛАТИ И 
НАДОМЕСТОЦИ К3

2.203.141  2.203.141 

Вк.ОПЕРАТИВНИ 
ТРОШОЦИ 

програмаК3

570.302 570.302 

Вкупно
7.477.328 3.239.000 1100.000 11.816.328 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на 

Министерството за култура, Буџетот на Република Македонија, од донации и од Буџетот на 
Општина Свети Николе,  предвидени за 2018 година. При реализација на Програмата, Советот 
на Општина Свети Николе ќе  ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе 
Реализираат проекти поврзани со културата. 

V. Манифестации поддржувани со други форми на активности 
**Ден на Општината 

За 14 Септември, Денот на Општина Свети Николе се подготвува посебна 
програма проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на 
Општина Свети Николе и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во 
ослободување на градот. 

**Манифестација „Патрон на градот - Свети Никола“ 
Во  организација  на  локалната  самоуправа во  Свети  Николе,  се  празнува 19 

декември, верскиот празник – „Свети Никола“, патрон и заштитник на градот Свети Николе. 
На  17  Декември,  во  попладневните  часови  во  забавниот  дел  се  одржува 

„Свечена академија“ на познати и реномирани групи. Во 2012 присуствуваше реномираниот 
хорот Света „Злата Мегленска“ што претставува дополнително задолжување за организирање 
на уште повисоко ниво од досегашното а тоа секако ќе се случи во 2018 година. 

На 18 Декември, Како следен настан е одржување на Свечена седница на Советот 
на Општина Свети Николе, на која се доделуваат награди за најдобри ученици за учебната 
2017/2018 година, од основните училишта – „Кирил и Методиј“, „Гоце Делчев“ и „Даме Груев“, и 
средното  училиште    „Кочо  Рацин“,  признание за  просветен работник на  годината,  како  и 
дипломи за освоени места на ликовниот и литературниот конкурс. 

На 19 Декември, Програмата започнува со Свечена богослужба во Црквата „Свети 
Никола“. Како последен настан е Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред 
споменикот на „Свети Никола“. Свечената литија  и пресекување на празничниот колач пред 
споменикот на „Свети Никола“. 

**Новогодишна програма 
За програмата за Нова година се предвидени голем број на активности кои се 

поврзани со украсување на градот и Програми од основните училишта како и доделување 
на пакетчиња за најмалите 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Свети Николе“. 

Бр.  0801-506  Совет на Општина Свети Николе 
15.12.2017  
Свети Николе 

    Претседател,      
д-р  Кире Алексов 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 Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
социјалната заштита во  2018 година бр. 0801- 507 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/9    Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.  весник  на  РМ“  бр.5/02)  и  член 6,  став  1  од  Законот  за социјална заштита 
(Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на  15.12.2017 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на социјалната заштита за 2018 година 

I. ВОВЕД  
Основната цел на Програма за социјална заштите е развој на интегрален, 
транспарентен и одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди 
достапни, ефикасни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на 
корисниците кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма 
се регулира и поблиската соработка помеѓу централната власт претставувана од 
Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа, со 
локалната власт, на полето на социјалната заштита. 
Програмата за социјална заштита се заснова на Законот за социјална заштита, 
Програмата за остварување на социјалната заштита, како и други закони и подзаконски 
акти кои се однесуваат на социјалната заштита, но и надлежностите дадени на 
општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот на Општината Свети Николе, 
со кои се уредени правата од областа на социјалната заштита. 

II. ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се : 

ℑ Обезбедување активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон 
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на 
социјалната заштита; 

ℑ Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи; 
ℑ Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи; 
ℑ Подобрување на стандардот на граѓаните; 
ℑ Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст; 
ℑ Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на 

програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со 
посебни потреби. 
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III. АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на 
оваа Програма.  

Целни групи со оваа програма се опфатени: социјално загрозени и исклучени граѓани, 
жени, стари и изнемоштени лица, ран детски развој, социјална заштита на лица со 
посебни потреби, жртви на трговија со луѓе, жртви на семејно насилство.  

Активности кои се опфатени со оваа програма се: 

1. Еднократна и социјална парична помош
ℑ Давање на финансиска помош на заболени жени и мажи (жители на општина 

Свети Николе) од малигни заболувања, како и на жени и мажи кои боледуваат 
од друг вид на заболувања.  
Документи: 
*Барање
*Лична карта за идентификација
*Трансакциона сметка
*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
*Медицински документи

ℑ Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на 
општина Свети Николе 
Еднократна парична помош ќе се доделува на следните корисници: 
1. самохрани родители – жени и мажи;
2. жени и мажи жртви на семејно насилство;
3. лица со посебни потреби – жени и мажи, како и на нивните семејства;
4. семејства во кои не работи ниту еден член;
5. семејства во кои работи само еден член од семејството;
6. семејства настрадани од елементарни непогоди (пожари, поплави).
Документи: 
*Барање
*Лична карта за идентификација
*Трансакциона сметка
*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
**Решение или потврда за социјалната положба од надлежна институција (се однесува 
за од 1 до 5) 
*** За 6та точка, најпрвин се доставува Барање за да Комисија за проценка на штети 
излезе на увид, по увидот од терен, се доставуваат и: записник од Полиција, потврда од 
ТППЕ Свети Николе, лична карта и трансакциона сметка.  
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ℑ Доделување на парични средства за стапување прв пат во  брак над 40 години 
на жени и мажи. 
Документи: 
*Барање
*Лична карта за идентификација
*Извод на венчани
*Трансакциска сметка

ℑ Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото - 
жители на општина Свети Николе 
Документи: 
*Барање
*Лична карта за идентификација
*Извод на матична книга на родените како доказ за оставување на право на
финансиски средства по овој основ 
*Извод од матична книга на венчани (доколку се венчани родителите)
*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
*Трансакциска сметка

ℑ Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица – жени и мажи 
*Барање
*Лична карта за идентификација
* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
*Трансакциска сметка
*Чек од пензија
*Медицински документи

2. Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за
децата од градинката

ℑ Народна кујна со проширување на опфатот на корисници - жени и мажи од руралните 
средини. 
За социјално загрозени семејства, преку Народна кујна континуирано ќе се обезбедува 
топол оброк и за 2018 година. 

ℑ Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола 
Општина Свети Николе во континуитет доделува социјални пакети на социјално 
ранливи категории и лица од руралните средини. 

ℑ Божиќни подароци за социјално загрозени семејства (жени и мажи) 
Општина Свети Николе во континуитет доделува подароци на социјално загрозените 
семејства. 

ℑ Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка 
Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за децата 
од градинката и заедно со програма од овие дечиња се одбележува почетокот на 
Новата година и Божиќните празници.



4 

ℑ Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди 
Во случај на несреќи и елементарни непогоди, Општината секоја година предвидува 
средства за помош на семејствата зафатени од непогодите. 

3. Лица со посебни потреби
ℑ Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби. 

На 3-ти декември меѓународниот ден на лица со посебни потреби, Градоначалникот 
на Општина Свети Николе во континуитет ги посетува лицата кои престојуваат во 
Дневниот центар за лица со посебни потреби, за кој ден со подароци, коктел и 
програма подготвена од овие лица се одбележува денот. 

ℑ Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби
Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за лицата 
со посебни потреби кои престојуваат во Дневниот центар и заедно со програма од 
овие лица се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници. 

ℑ Летен камп за лицата со посебни потреби. 
Во континуитет, лицата со посебни потреби во месец Август ќе престојуваат во 
детското одмаралиште во Стар Дојран со нивните родители 

ℑ Превоз за лицата со посебни потреби, како и канцелариски материјал 
За да се овозможи поголемо вклучување на лицата со посебни потреби во 
општественото живеење, Општината ќе обезбеди превоз за лицата за активности 
надвор од Дневниот центар. Со оваа активност ќе се обезбедат услови за вклучување 
и учество во културни активности на децата со посебни потреби кои ќе бидат во склад 
со наставната програма. Општината во континуитет предвидува средства и за 
канцелариски материјал за функционирање на Дневниот центар.

IV. ПРИХОДИ

1 

Р.бр. ИЗВОРИ НА  ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТ 2018 

1. Средства обезбедени од блок дотациии 22.188.000 

2. 
Средства обезбедени од целодневен 
престој - самофинансирачки средства 

11.950.200 

3. 
Средства обезбедени од Буџетот на 
општина Свети Николе 

5.013.840 

ВКУПНО 39.152.000 
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Р.бр. Активности Дотација 
2018 

Буџет на 
Општина 

2018 

Сопствени 
приходи 

2018 
Вкупно 

2018 

Еднократна и социјална 
парична помош 

1. 

Давање на финансиска
помош на заболени 
жени и мажи од 
малигни заболувања, 
како и на жени и мажи 
кои боледуваат од друг 
вид на заболувања

350.000 350.000 

2. 

Доделување на 
еднократна парична 
помош за жени и мажи - 
жители на општина 
Свети Николе 
(социјално загрозени 
категории)

350.000 350.000 

3. 
Доделување на парични
средства за стапување 
прв пат во  брак над 40 
години на жени и мажи

200.000 200.000 

4. 

Доделување на парични
средства за новородено 
дете на мајката или 
таткото - жители на 
општина Свети Николе

600.000 600.000 

5. 
Доделување на парични
средства за стари 
изнемоштени лица – 
жени и мажи

100.000 100.000 

Поддршка за социјално 
ранливи и категории и 
новогодишни пакетчиња 
за децата од градинката 

6. 
Социјални пакети по 
повод празнување на 
Свети Никола 

500.000 500.000 

7. 
Новогодишни пакетчиња 
за децата во детската 
градинка 

300.000 300.000 

8. 
Социјални пакети за 
семејства погодени од 
несреќа и елементарни 
непогоди 

300.000 300.000 

Лица со посебни 
потреби 

9. 
Одбележување на 3-ти 
декември, Меѓународниот 
ден на лица со посебни 
потреби 

50.000 50.000 

10. 
Новогодишни подароци за 
лицата со посебни 
потреби 

50.000 50.000 

11. Летен камп за лицата со 60.000 60.000 
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посебни потреби
12. Превоз за лицата со 

посебни потреби  50.000 50.000 

13. 
Канцелариски материјал 
за лицата со посебни 
потреби 

20.000 20.000 

14. 
Работни средби со стручни 
лица и децата со аутизам 
заедно со нивните 
родители 

30.000 30.000 

15. Други договорни услуги 150.000 150.000 

ВКУПНО ОД 1 ДО 15 3.110.000 

Трансферни средства 

16. Блок-дотации Детска 
градинка - плати 19.242.840 19.242.840 

17. 
Блок-дотации Детска 
градинка – материјални 
трошоци 

2.945.160 2.945.160 

18. 
Расходи од 
самофинансирање – 
детска градинка 

        11.950.200 
11.950.200 

Капитални инвестиции 

19. 
Реконструкција и санација 
на подови и столарија во 
Детска Градинка Рахилка 
Гонева 

623.840 
623.840 

20. 
Санација на детска 
градинка Рахилка Гонева –
Клон 2 

400.000 

21. 
Изградба на детска 
градинка  с. Ерџелија 

800.000 

22. 
Санација и адаптација на 
простор за детска 
градинка  во с. Горобинци 

80.000 

ВКУПНО 22.188.000 5.013.840 11.950.200 39.152.000 

V. ФИНАНСИРАЊЕ 

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се 
финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот на 
Општина Свети Николе предвидени за 2018 година. 

При  реализацијата на  Програмата, Советот на  Општина Свети Николе ќе  ги  поддржи 
институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од социјалната 
сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од: 

• Министрерството за труд и социјална политика на Република Македонија;

• Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
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• Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство.

Општина Свети Николе има аплицирано на проекти во Министерството за труд и 
социјална политика за 2018 година и доколку ни бидат одобрени ќе се извршат 
следниве активности  : 
-Санација на детска Градинка Рахилка Гонева –Клон 2  вредноста на проектот 
изнесува 2.141.700,00 денари. 
- Изградба на детска Градинка с. Ерџелија  во склоп на школскиот двор во ООУ 
“Даме Груев “ вредност на проектот во износ од 4.856.880 денари 
-Санација и адаптација на простор за детска градинка во с. Горобинци во склоп 
на ООУ Гоце Длечев с. Горобинци  во износ од 374.085 денари. 

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во  оваа  програма  се  финансираат со  посебна  ставка 
во Буџетот на Oпштината. 
Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени дејности и 
Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот на Општина Свети 
Николе. 

VII. АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Во oпштина Свети Николе делуваат неколку здруженија на граѓани чија основна цел 
е социјализација и  инклузија на  социјално запуштени лица,  стари  и  изнемоштени 
лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици. Општината Свети 
Николе ќе ги поддржи активностите на отворените дневни центри за згрижување и 
социјализација. Одбележувањето на  денот  на  инвалидизираните лица  се  случува  во 
организација на Здружението на инвалиди на трудот и со Буџетот на Општина Свети 
Николе се предвидени во програмата К4 каде се наогаат сите невладини организации. 

**ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ 

Други форми на активности, кои ќе бидат поддржани со средства од Буџетот на 
Општина Свети Николе се: 

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која 
располага општината, 

- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на 
претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од областа 
на социјалната заштита. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
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Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, 
покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на 
нејзините цели и активности. 
 Оваа  програма  влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на  објавувањето  во Службен 
гласник на Општина Свети Николе. 

Бр.0801- 507     Совет на Општина Свети Николе 
15.12.2017 година            Претседател,    

Свети Николе    д-р  Кире Алексов 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 Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Свети Николе во 2018 година бр. 0801- 508 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/10   Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на членовите 94,95,96 и 97 од Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на Р.М. „бр.15/15,98/15,193/15,226/15,31/16,142/16 и 190/16 ), 
а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште 
со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост(“Службен весник на Р.М. „бр.193/16), член 15 од Статутот на 
Општина - Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” „бр. 
01/.2006), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
15.12.2017 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на Општина Свети Николе во 2018 година  

ВОВЕД 

   Оваа програма особено  ги содржи следните поглавја: 
I. Просторот кој е предмет на уредување; 
II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно

земјиште;
III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со

објекти на основната и секундарната инфрастурктура;
IV. Изворите на финансирањето на Програмата;
V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното

земјиште;
VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и

неговата распределба;
VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба

и одржување на инфраструктурата;
VIII. Динамика и извршување на Програмата;
IX. Надомест за изградба и реконструкција на инфраструктурни

објекти на територијата на Општина Свети Николе.
X. Одредби за реализација на програмата

I.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

Како простор кој е предмет на ова Програма за уредување на гадежно 
земјиште за Општина Свети Николе е просторот кој е дефиниран како градежен 
опфат на градежно изградено и градежно неизградено земјиште дефинирано 
со Урбанистички план ,ЛУПД или ДУПД. за град Свети Николе и сите останати 
населени места во Општина Свети Николе. 

I.I .   ПОДРАЧЈА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО  ЗЕМЈИШТЕ 

Градежното земјиште во град Свети Николе е поделено на 2 (две) зони 
според местоположбата во однос на централното градско подрачје и 
опфатот е ограничен со следното:  



2 

1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:

Тргнувајки од раскрсницата помеѓу улица “Младинска” и „Карпошева”, по 
улицата „Младинска” до спој со улица „29-ти Ноември”, десно по улица „29-ти 
Ноември” до спој со улица „Јанко Глигоров”, лево по улица „Јанко Глигоров” до 
спој со улица „Вељко Влаховиќ”, десно по улца „Вељко Влаховиќ” се до 
сервисот „Бацоц”, десно преку мостот на „Светиниколска река” до улица 
„Маршал Тито” (Дистрибуција), десно по улица „Маршал Тито” до спој со улица 
„Гоце Делчев” лево по улица „Гоце Делчев” со спој со улица „11-ти Октомври”, 
десно по улица „11-ти Октомври” до спој со улица „Септемвриска”, лево по 
улица „Септемвриска” до спој со улица „Крсте Мисирков”, десно по улица 
„Крсте Мисирков” до спој со улца „Овчеполска”, по целата должина на улица 
„Овчеполска” до спој со улица „Питу Гули”, десно  преку мост (кај Дардо) до 
улица „Кочо Рацин”, по улица „Кочо Рацин” до спој со улица „Крсте Мисирков” и 
лево со улица „Крсте Мисирков” до раскрсница со „Младинска” и улица 
„Карпошева” 

2. Подрачјето на 2-ра зона го опфаќа просторот ограничен со улиците:
Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона. 

3. Како посебно подрачје ќе се земе просторот на новоформираните
населби Рудина и Ливади 

4.Индустриска зона-Свети Николе
Оваа индустриска зона го опфаќа просторот од Земјоделското училиште 

кон Овче Поле, од двете страни на регионалниот пат Свети Николе - Овче 
Поле се до границите определени со ГУП. Инвенститорите кои ќе градат 
надвор од границите на ГУП се ослободени од трошоци за уредување на 
градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со 
претходно обезбедување на сите потребни согласности. 

5.Индустриска зона ,,Овче Поле,,
Оваа зона го опфаќа постојните капацитети на индустриски објекти кои 

се наоѓаат во делот помеѓу железничката станица и магистралниот пат М5 
Штип –Велес , истите егзистираат и ново предвидените  согласно Деталниот 
урбанистички план за индустриска зона ,,Овче поле,, 

Инвенститорите кои ќе градат надвор од границите на УП се ослободени 
од трошоци за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат 
сами и на своја сметка, но со претходно обезбедување на сите потребни 
согласности 

6. Зона “мало стопанство”
Како посебен простор се појавува планираната Малостопанска а зона, 

која го опфаќа реонот помеѓу реката Периш, патот од “Југосуровина” до 
Здружението на возачите и автопатот Миладиновци - Штип.  

7.Населени места во Општина Свети Николе

   Прва зона: 

А): Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, 
Црнилиште, Горобинци,  
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Втора зона: 

Б): Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, 
Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.  
В) сите останати места 

II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И
РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно 
земјиште се подразбира: 
II- 1 Подготвителни работи и 
II - 2 Расчистување на градежно земјиште 

II – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 
Под подготвителни работи се подразбира: 
- Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати. 
- Изработка на урбанистички планови 
- Изработка на проектна документација за изградба на 

инфраструктурни објекти. 
II – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
Расчистување на градежното  земјиште со цел да се изврши опремување 
на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура. 
Под расчистување на градежното земјиште а градежната парцела се 
смета: 
- Решавање на имотно правните односи; 
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно 

земјиште (градежна парцела), со транспорт на материјалот до 
одредена депонија 

III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Под обем на опремување на градежното земјиште е изградба на 
инфраструктурни објекти како што се пристапна улица,водоводна 
мрежа,канализациона мрежа,електро мрежа со сите свои приклучни елементи 
како канализациони,водомерни шахти,бандери и друго како можност за 
индивидуални приклучоци.  

Приклучувањето на објектите во мрежата може да го вршат  единствено 
овластени претпријатија по издадено одобрение за приклучок од Општина 
Свети Николе а на товар на барателите за приклучок, согласно нивните 
пресметки за потрошен материјал,работна рака ,такси и друго.. 
Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или 
делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува. 

Под степен на опремување на градежно земјиште се подразбира 
степенот на опременост на земјиштето со објекти од комунална 
инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална 
потрошувачка, до границите на градежната парцела. 
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Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, 
повисок или понизок од основниот. 
III– 1 Основен степен на уреденост претставува опременост со: 
- изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен 

пат,(улици со тротоари);пешачки патеки и други површини согласно 
урбанистички планови 

- изградба на електрична мрежа; 
- улично осветлување 
- изградба на водоводна мрежа  
- изградба на фекална канализација. 
- Изградба на атмосферска канализација 

III – 2 Повискок степен на уреденост: 
Повисок степен на уреденост ги опфаќа објектите од точка III– 1 и 
доплнително 
- ПТТ(оптичка-телекомуникациона)мрежа 
- топлификациона мрежа 
- паркинг простори 
- гасоводна мрежа 
- пречистителна станица за отпадни води 

III-3  Понизок степен на уреденост 
-непречен пристап до градежна парцела од некатегоризиран јавен пат 
-сопствено водоснабдување(нема приклучок на водоводна мрежа) 
-септичка јама(нема приклучок на фекална канализација) 
-сопствен одвод на атмосферски води(нема атмосферска канализација) 
-нестандардно улично осветлување 
-надземна нестандардана електрична мрежа. 
III –4 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до 
градежната парцела: 
а.) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка 
комунална потрошувачка во кои спаѓаат: 
- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни); 
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат; 
- магистрални и примарни водоводи за довод на вода заедно со пратечки 
објекти; 
-  магистрални и примарни водоводи за одвод на фекална и 
атмосферска вода заедно со пратечки објекти; 
-  градски плоштади и јавни прометни површини (улици, тротоари, 
пешачки и други површини согласно урбанистички планови); 
- изградба на јавно осветлување и 
- изградба на јавно зеленило. 

б.) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се 
изврши: 
- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта; 
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта; 
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до 
приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман 
за колективни станбени згради; 
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Трошоците за уредување на градежното земјиште, што подразбира 
примарни инфраструктурни објекти со приклучни елементи како можност 
за индивидуални приклучоци се на товар на Општина Свети Николе. 
Трошоците за уредување на градежното земјиште, до градежната 
парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и 
инвеститорот, правно или физичко лице. 
Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по 
обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства, но 
не подолго од пет години по целосната уплата на средствата од страна 
на инвеститорот. 
III – 5 Опремување со објекти од комунална инфраструктура во 
границите на градежната парцела. 
Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната 
парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно 
уредување го врши сопственикот на земјиштето согласно Одобрението 
за градба. (инвеститорот). 

IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ –РАСХОДИ

ПРИХОДИ 
А.Извори на финансирање    

ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ НА 
ОПШТИНА 2018 год .     

ПРИХОДИ ОД 
ДОНАЦИИ 
2018 год . 

1 Средства од 
надоместок за 
уредување на 
градежно земјиште од 
корисници на земјиште 
за изградба на објекти  15.000.000 

2 Средства од 
надоместок за 
користење на јавно 
прометни површини 1.000.000 

3 Приходи од јавно 
осветлување 

13.000.000 

4 Приходи од закупнина 
на имот на општина 
Свети Николе 

2.000.000 

5. Други неданочни
приходи на општината 900.000 

6. Надомест од продажба
на градежно земјиште 21.514.848 

7. Трансфери од Агенција за
државни патишта

3.293.294 

8 Надоместок од утврдување 
на правен статус на 
бесправни изградени 
објекти 

3.500.000 
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9 Приходи од закуп на 
земјоделско земјиште 

12.000.000 

10 

Приходи од концесии за 
користење на природни 
ресурси и минерали 

3.000.000 
11 Приходи од надоместок за 

одржување на јавна 
чистота 

6.000.000 

12 

Приходи од Агенција за 
финансиска подршка на 
земјоделството и рурален 
развој 11.998.800 

13 Проект финансиран од 
Европска унија 

15.000.000 

14 Грант пеку меѓугранична 
соработка со Грција 

10.000.000 

ВКУПНО 81.208.142 36.998.800 

Б. РАСХОДИ 

БУЏЕТ 
2018 

ДОНАЦИИ 
2018 

Ф УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ 
Ф1 Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

ГУП, ДУП, УП за село, УП вон населено 
место -Урбанистичко архитектонски 
проекти и ревизија на горе наведените и 
геодетски услуги 

13.000.000 

Ф1 Ф10 

Изработка на урбанистички планови за 8 
села ( 
Горобинци,Ерџелија,Мустафино,Трстеник,
Преод,Амзабегово,Кадрфаково и 
Црнилиште) ДДВ 1.101.066 

     Вкупно Ф1 14.101.066 

Ф2 Ф20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
Експропријација 1.000.000 

Надзор на изведбени работи во 
инфраструктурата  

1.300.000 

Подготвување на техничка домументација 
за сите видови на проекти за 
инфраструктурни објекти и ревизија на 
горе наведените 3.000.000 

Стратегиска оцена за влијание на УП врз 
животната средина 

300.000 

Елаборати за животна средина 
200.000 
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Стручна ревизија за урбанистички планови 
400.000 

Подготвување на техничка домументација 
и  проекти паркови површини со детски 
игралишта во три села 
Црнилиште,Горобинци и Ѓуѓанци и на 
четри локации во населено место Св. 
Николе(ул.Јане Сандански,Ангел  
Трајчев,Скопска и 4-ти Јули) 748.812 

Вкупно  Ф2 6.200.000 748.812 

БУЏЕТ 

2018 

ДОНАЦИИ 

2018 

 ГА 
ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ 
ОБЈЕКТИ 

ГАО 

Изгрдба и реконструкција на  
комерцијални објекти – Градтски 
пазар 

15.000.000 

  ВКУПНО     ГА 
0 

15.000.000 

 Ј 1 Ј10  СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА 
Реконструкција на водоводна мрежа на 
ул.,11Октомври,Македонска и Гоце Делчев 600.000 

Реконструкција на водоводна линија  во с. 
Мустафино 600.000 

Вкупно J1 1.200.000 

Ј3 Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
Јавно осветлување – потрошувачка на 
ел.енергија 

3.000.000 

Реконструкција на капацитетите за 
енергетика  2.300.000 
Новогодишно украсување 350.000 

Вкупно Ј30 5.650.000 

Ј4 Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА 

Чистење на јавно прометни површини 5.000.000 

Чистење на градското речно корито (2 пати 
во годината)  150.000 
Набавка на канти за смет  и контејнери 2.500.000 

Зимско одржување 1.500.000 
Проект за јавна чистота –ангажирање на 
лица 

3.500.000 

  Вкупно Ј40 12.650.000 

J5 J50 

Јавен локален превоз на патници 
во рурални средини во Општина 
Свети Николе 1.000.000 

Вкупно Ј50 1.000.000 

Ј6 Ј60 

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И 
РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА 
СООБРАЌАЈ 
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Обележување и поставање на хоризонтална 
и вертикална сигнализација 100.000 

     Вкупно Ј60 100.000 

 Ј7  Ј70 
Одржување на зелени површини околу 
зградите  150.000 
Пошумување 100.000 

     Вкупно Ј70 250.000 
Ј8 Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

Рушење на бесправно изградени објекти 150.000 
Ерадикација на животни скитници и 
дератизација 

100.000 

     Вкупно Ј8О 

250.000 

ЈД ЈД 
ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА  УЛИЦИ И ПАТИШТА 

ЈДА 
Крпење и снирање на улици во град Свети 
Николе   3.000.000 
Тампонирање со грбен асфалт на улици во 
град Свети Николе и села   5.000.000 

ЈДА 

Реконструкција и санација  на улици во 
градот 
-Цветан Димов 
- Рахилка Гонева  
- Улица 1 

  1.200.000 

ЈДА 

Реконструкција и санација  на улици во 
градот 
-Кочо Рацин -дел 
- Септемвриска -дел  
- Маршал Тито-дел 
-Филип 2-дел 
-11 Македонска бригада-дел 
-Македонска-дел 
-9-ти Мај –дел 
-Солунска-дел 
-Питу гули –дел 
-Карпошева дел 

6.500.000 

JДA 
Реконструкција и санација  на улицa Ангел 
Трајчев 641.066 

Изградба на улици Гаврило Гаврилски и 
Михајло Апостолски 

4.000.000 

     Вкупно ЈДA 20.341.066 

ЈИ 

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 
ОДВЕДУВАЊЕ И 
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ 
ВОДИ 

ЈИ ЈИА 

Санација на колектор преку река Периш 
(изработка на прагови) 2.460.000 
Реконструкција и ревитализација на 
прочистителна станица за отпадни води 
Свети Николе 

2.500.000 10.000.000 

     Вкупно ЈИА 
4.960.000 10.000.000 

ЈЛ ЈЛA ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
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(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

ЈЛА Изградба на градска капела 2.189.221 

Партерно  уредување  на градска капела 
1.311.199 

Реконструкција на фонтана во градски парк 1.000.000 
Реконструкција на пензионерски дом . с. 
Амзабегово 

300.000 

 Вкупно Ј Л 4.800.420 

ЈК ЈК0 
ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ) 
Набавка на бехатон плочки 2.000.000 
Набавка на возило за смет и возило  за 
прочистување на канализациона мрежа 

2.400.000 

 Вкупно Ј К 4.400.000 

JM JMA 

ИЗГРАДБА НА ПАРКОВИ 
ПОВРШИНИ –ДЕТСКИ 
ИГРАЛИШТА 

Изградба на паркови површини со детски 
игралишта во три села 
Црнилиште,Горобинци и Ѓуѓанци и на четри 
локации во населено место Св. 
Николе(мв.Лозов расадник,Ангел  
Трајчев,Скопска и 4-ти Јули. ДДВ 1.824.998 11.249.988 

Уредување на излетничко место Бареш ДДВ 420.000 

Уредување на излетничко место вештачко 
езеро Мавровица ДДВ 

680.592 

Изградба на велосипедски и пешачки 
патеки  Свети Николе-с. Кнежје 

2.000.000 

Изградба на детско игралиште во населба 
Шутка 

200.000 

Вкупно     ЈМА 
5.125.590 11.249.988 

ЈН ЈН0 
УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ) 
Набавка  на клупи за седење на јавни 
површини 150.000 
Набавка и поставување на цветни 
жардињери 30.000 

  Вкупно ЈН 180.000 

ВКУПНО ЗА Ј-ПРОГРАМА 60.907.076 21.249.988 

ВКУПНО ЗА Г-ПРОГРАМА 0 15.000.000 

ВКУПНО  Ф –ПРОГРАМА         20.301.066 748.812 

СЕ ВКУПНО    81.208.142 36.998.800 
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Со парите кои се одобрени  од Светска банка се изврши  санација и 
реконструкција на улиците Младинска и Крсте Мисирков ,како и комплет 
санација и реконструкција  на водоводната , канализационата и атмосферска 
мрежа на истите.   

 Со пари  обезбедени од Европска банка ќе се врши: 
-Изградба на  улици ул.М.Апостолски ,Г.Гаврилски нас.Сопотски пат 4.000.000  
-Изградба на лагуни за прочистување на отпадни води во с. Горобинци  во 
износ од 600.000 денари. 
-Канализациона мрежа на ул. Гаврило Гаврилски во износ од 500.000 денари. 

-Изградба на водовод на ул.1,2,3,4,5 нас.Лозов Расадник 3.861.553 
-Изградба на водовод на ул.Васка Циклева 2.063.047 
-Изградба на фекална канализација наул.М.Апостолски и Гаврило Гаврилски 
3.987.489 
-Изградба на фекална канализација на ул.1,2,3,4,5 нас.Лозов Расадник 
2.883.740 
-Изградба на фекална канализација на ул.Васка Циклева 1.973.971 
-Изградба на фекална канализација во нас.Рудине 6.667.046 
-Изградба на фекална канализација во нас.Кнежевски пат 5.357.396  
-Грант за атмосферска и канализациона мрежа во населба Шутка  износ од 
2.000.000 денари. 

Од други извори се планира изградба на следните објекти: 

-Пробивање и тампонирање на улици М.Апостолски и Гаврило Гаврилски 
4.000.000 денари  
-Изградба на фекална канализација во с.Мустафино 

Во текот на 2018 година се планира изградба на стационар за кучиња 
скитници и истиот би можел да се користи како едукативен центар за нашите 
млади ветеринарни ученици како и усовршување на ветеринарната служба в 
општина Свети Николе. За оваа намена ќе се обезбедат финансиски средстав 
во износ од 922.500 денари кои ќе ги обезбедиме преку проекти изработени од 
локалниот економски развој на општината.  

По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши 
прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција. 

VI.Висина на комуналниот надоместок за уредување на градежно
земјиште на територија на Општина  Свети Николе 

         (1) Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во 
зависност од степенот на уреденост се пресметува по м2 корисна површина 
врз основа на заверениот основен проект помножен со следните коефициенти:  

1. За станбени објекти:
- станбени повшини, 1,0, 
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- станбени простории со висина  до 2,50м, потпокривен простор 0,2 
- лоѓија затворена од три страни, 0.4.  
- подлогија затворена од две страни,0,3,  
- балкони, тераси, 0,2,  
- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2, 
- помошни простории,остава за гориво, котлари, визба , 0,3,  
- трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од ојектот, 0,3,  
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3,  
- стражарница, управител, простории за одмор, 0,5,  
- паркиралиштаи  гаражи, 0,1.  
2. За деловни јавни производни објекти:

- простории, 1,0,  
- магацини, 0,5,  
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,  
- трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект, 0,4, 
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5,  
- паркиралиштаи  гаражи, 0,1,  
- лоѓија затворена од три страни, 0,5,  
- подлоѓија затворена од две страни, 0. 4,  
- балкони, тераси, 0,3 и  
- отворен наткриен простор, 0,3.  
3. За други објекти:
- катни гаражи, 0,05  
- спортски покриени објекти, 0,5  
- спортски откриени објекти,0,3  
- гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата, 
1,0,  
- отворени пазаришта-за 30% од површината  на локацијата, 1,0 
- базени, 0,2, 
- трафостаници над 35 Кв, 1,0.  
4.За објектите од група на класа на намени,,Г,,-поизводство,дистрибуција
и сервиси (Г1,Г2,Г3,Г4)     0,05 
5.Бензински пумпи и нивни придружни објекти (продавници ,
кафитерии,ресторани,авто сервиси,автосалони и помошни простории)  
6.За објекти од група на класи на намени Б5(угостителски и
туристичкикомплекси,хотелски комплекси и одмаралишта) и за група на 
класи на намени А4(хотел ,мотел,времено сместувањево викенд 
куќи,планинарски и ловен дом)  -сите простории      0,05 
(2) По исклучок од став (1) на овој член , во новата корисна површина 
што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се 
пресметуват површините на:   
- зидови и другите конструктивни елементи,  
- инсталационите канали,   
- окната на лифтови,  
- окна на врати и  
- отворени паркиралишта. 
- подземни резервоари 

  - објекти заштитени како културно наследство 
(3) За агро берзи,откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на 
трошоците за уредување на градежно земјиште ,во зависност од 
степенот на уредување ,се пресметува на 50% од вкупната површина. 
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(4)За објектите од класи на намени ,,Г,, висината на трошоците не смее да 
биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во РМ за 
последната година помножена со коефициентите опишани во предходниот 
став. 
(5) Доколку со изградба на објекти е предвидено отсранување на постоен 
објект за пресметување на висината на надоместокот за уредување се 
минусира соодветната корисна површина на објекти утврдени во имотниот 
лист. 

 Врз основа на тоа висината на надоместокот е даден по зони пооделно: 

ЗОНА - 1  
1 комунален надоместок по основ на корисна 

станбена површина за новоградби, доградби 
и надградби 

1.550,00ден/м 

2 Комунален надоместок по основ на корисна 
деловна површина за локации со неуреден 
партер, со обезбеден пристап и инсталации 

2.900,00ден/м 

3 Комунален надоместок по основ пренамена 
од корисна станбена површина во корисна 
деловна површина 

1.350,00ден/м 

4 За објекти од категорија А-2(колективно 
домување) за станбен простор 

1.550,00ден/м2 

5. За објекти од категорија А-2(колективно
домување) за деловен простор

2.900,00ден/м2 

ЗОНА - 2 
1 комунален надоместок по основ на корисна 

станбена површина за новоградби, доградби 
и надрадби 

1.450,00ден.м/2 

2 Комунален надоместок по основ корисна 
деловна површина за локации со неуреден 
партер, со обезбеден пристап и инстелации 

2.300,00 ден/м 

3 Комунален надоместок по основ на 
пренамена од корисна станбена   површина 
во корисна деловна површина 

850,00 ден/м

4 За објекти од категорија А-2(колективно 
домување) за станбен простор 

1.450,00ден/м2 

5. За објекти од категорија А-2(колективно
домување) за деловен простор

2.300,00ден/м2 

Висината на надоместок  за уредување на градежно земјиште во зона 
,,1,,и во зона ,,2,, е според дадените табели со исклучок за објекти од ,,Г,, класа 
на намени  која ке изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за 
последната 2015 година  помножена со коефициентите  од точка VI од оваа 
програма  а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за 
уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 . 
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 Населба “ЛИВАДИ” и “РУДИНА” 

          За новоформираните населби “Ливади” и “Рудина” ќе важат цените од 1 
зона поради тоа што во истите има најголеми трошоци за инфраструктурно 
уредување. 
Со оглед на тоа, што веќе има изградени објекти за кои ќе се води постапка за 
легализација, а кои имаат дел од инфраструктурата (водовод, канализација, 
електрика) наведената сума ќе се корегира доколку инвеститорите имаат 
писмен доказ за сопствени учество во постојните водови согласно детален 
урбанистички план. 

ИНДУСТРИСКА ЗОНА-Свети Николе 

Висината на надоместок  за уредување на градежно земјиште на овој дел ке 
биде како во зона 2 со исклучок за објекти од ,,Г,, класа на намени  ке изнесува 
30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2015 година 
помножена со коефициентите  од точка VI од оваа програма  а согласно 
правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно 
земјиште сл.в.на РМ бр98/12 . 

     ИНДУСТРИСКА ЗОНА,,Овче поле,, 
Висината на надоместок  за уредување на градежно земјиште на овој 

дел ке биде како во зона 2 со исклучок на објект од ,,Г,, класа на намени која ке 
изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2015 
година  помножена со коефициентите  од точка VI од оваа програма  а согласно 
правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно 
земјиште сл.в.на РМ бр98/12 . 

     зона “МАЛО СТОПАНСТВО” 

Висината на надоместок  за уредување на градежно земјиште на овој 
дел ке биде како во зона 2 со исклучок на објектите со класа на намени ,,Г,, 
каде штовисината на надомест ке се пресметува 30% од просечно исплатена 
нето плата во РМ за последната 2015 година  помножена со коефициентите  од 
точка VI од оваа програма  а согласно правилникот за степен и висина на 
трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 . 

   Населени места во Општина Свети Николе 

Во населените места во Општината - Свети Николе, надоместокот за 
уредување на градежно земјиште ќе се плаќа по зони и тоа на следниот 
начин:   

  Прва зона: 

За: Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, 
Црнилиште, Горобинци,. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува  20 % од 
висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на  за објекти од 
,,Г,, класа на намени  ке изнесува 20% од просечно исплатена нето плата 
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во РМ за последната 2015 година  помножена со коефициентите  од 
точка VI од оваа програма  а согласно правилникот за степен и висина на 
трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 . 

Втора зона: 

За: Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, 
Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје. 
,. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува  15 % од висината во зона 2 за 
град Свети Николе со исклучок на  за објекти од ,,Г,, класа на намени  ке 
изнесува 15%  од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 
2015 година  помножена со коефициентите  од точка VI од оваа програма 
а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на 
градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 . 

Трета зона: 

За сите други места во  општина Свети Николе, не се плаќа надоместок. 

  Трошоците за уредување на повисок степен на уреденост може да се 
зголемат доколку се изведени инфраструктурни мрежи од повисок 
степен за најмногу 20% од утврдените трошкови. 
Трошоците за уредување на понизок степен на уреденост може да се 
намалат доколку се изведени сите инфраструктурни објекти за понизок 
степен за најмалку 80% од утврдените трошкови. 

VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се 
склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на 
градежното земјиште по писмена форма директно помеѓу корисникот на 
земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена 
заверена проектна документација енергетски  и други согласности.  
Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од 
станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на 
евентуалната разлика, а средствата се неповратни.  
Во случај  кога опремувањето на градежното земјише е завршено во 
претходниот период за целосно уредено градежно земјиште, корисникот 
на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за 
уредување -целосен надоместок.  
Во случај  кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена 
основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради 
секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен 
да инвестира во нејзината изградба.  
Во случај  кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто 
не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината 
на трошоците за делуно уредување на земјиштето – делумен 
надоместок или воопшто не плаќа надоместок.  
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За објекти за кои до донесување на Законот за Локална самоуправа има 
склучени Договори за надоместок за уредување на градежно земјиште, а 
врз основа на донесените тогашни Решенија за локациски услови, 
помеѓу корисниците на земјиштето и Општина Свети Николе и во 
меѓувреме се поништени решенијата за локациски услови, а е издадена 
нова заверена проектна документација, ново настанатите односи ќе се 
регулираат со Анекс договор кон основниот Договор помеѓу Општината и 
корисникот на земјиштето. За исотот корисникот на земјиштето е должен 
да достави документ – дека во претходниот период документацијата му 
била поништена.  
Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална 
инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците 
за преместување на објекти од комунална инфраструктура за 
индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ѓи 
извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а 
пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на 
објекти од комунална инфраструктура, не се признаваат, освен во 
локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на 
нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.  
За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за 
изградените објекти од инфраструктура, оверено од надлежен орган и 
изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални 
претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од 
надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената 
инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.  
Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на 
Локалната самоуправа;  овозможи идно приклучување на нови идни 
корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на 
земјиштето да и надоместат на Локалната самоуправа целосен 
надоместок за уредување на градежното земјиште.  
Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува 
и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и 
процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на 
инструмент (клаузула) во договорот за сигурна динамика и банкова 
гаранција за правни или востановена хипотека за физички лица(согласно 
чл.59 ст.12и ст.13. од Законот за градење сл.в.на РМ бр.59/11). Во 
функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат 
“прагови” во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното 
плаќање кои се формирани на следниот начин:  
-За вкупен износ на надоместокот до 32.000,00 денари надоместокот за 
уредување на градежно земјиште ќе се плаќа при склучува на договорот 
во целост. 

-За вкупниот износ на надоместокот од 32.000,00 денари до 96.000,00 
денари  надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 
50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 
(шест) еднакви месечни рати. 

- За вкупен износ на надоместокот над 96.000,00 денари надоместокот за 
уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на 
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договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви 
месечни рати. 

При наплатување на надомстокот за уредување на градежно земјиште во 
случај на легализација (каде има донесено ДУП-ови) на веќе изградени 
објекти плаќањето ќе се врши во готово, без оглед на висината на 
надоместокот, по утврдени законски акти. 
Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата каматата и 
застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од 
договорот помеѓу инвеститорот и органот на општината надлежен за 
уредување на градежно земјиште. 

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НАПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички 
услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување 
на градежното земјиште и другите средства. 

Опремувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за 
градење на објекти од комуналната инфраструктура.  

IX. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  НА КОМУНАЛНИ
ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА 

1. Градителите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација,
водовод, електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа како и други видови 
објекти и инсталации ќе плаќаат надоместок во висина на вредноста на 
градежните работи и тоа за вредност: 

до 100.000,00ден 1% 
од 100.000,00 до 
500.000,00 ден 

0.6% но не помалку од 
1.000,00ден 

од 500.000,00 до 
1.000.000,00 ден 

0,5% но не помалку од 
3.000,00ден 

од 1.000.000,00 до 
5.000.000,00 ден 

0,3% но ме помалку од 
5.000,00ден 

над 5.000.000,00 ден 0,2% 

Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со 
превземање на цените од тендерската документација. 
Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна 
работа истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во 
тековниот период. 
Инвеститорите на градежни и градежно занатски работи на објектите, тековно и 
инвестиционо одржување, поправки, адаптации, и слични работи на кој  не се 
пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште . 

  X. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

1.За новите урбанистички планови минималната корисна станбена
површина за изградба на која се пресметува комунален надоместок се 
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утврдува на минимум 25% од вкупно планираната развиена стамбена 
површина за градба согласно деталниот урбанистички план односно 
согласно параметрите за секоја градежна парцела. 
За постарите урбанистички планови каде објектот се дефинира со 
маркица за градба минимум корисна површина на која се плаќа 
надоместок е 140м2. 

2. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен
простор од времен карактер се плаќа по Програма, како и за објекти од 
цврст материјал (стален карактер) само за корисна станбена површина на 
деловен простор.  

3.Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема
оваа Програма во висина на износот што е утврден според локалитетот 
кој се уредува 
4. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат
објект се плаќа надоместок во висина утврдена со програмата, според 
локалитетот на кој се гради, намален за корисната површина на објектот 
кој се урива доколку истиот бил легално граден објект, и поседува уредна 
инвестиционо- техничка документација. 
5.За бесправно изградени објекти, а накнадно вклопени (легализација) во
Урбанистичкиот план ќе се плаќа комунален надоместок согласно закон и 
ввисина утврдена со оваа Програма според локалитетот во кој се наоѓаат.  

6.Одобрението ке се издава  по целосната уплата на надоместокот за
уредување на градежно земјиште или со обезбедена гаранција за 
надоместокот(банкова,хипотека идр.).  

7.За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за
уредување на градежното земјиште, досега уплатените средства ќе се 
пресметуваат како соодветен платен дел  од надоместокот  во  м, според 
важечките цени во моментот на плаќањето. Останатиот неизмирен дел за 
кој не е извршено  плаќањето, до денот на стапувањето во сила  на оваа 
Програма ќе се применуваат цените согласно оваа Програма.  

8.Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното
земјиште, ќе го уплатуваат на одложено плаќање, уплатениопт дел од 
надоместокот ќе им се пресметува според важечките цени на денот на 
плаќањњето на истите. Доколку во меѓувреме настанала промена на 
цената, согласно Програмата, акт на Советот на Општината или друг 
законски односно подзаконски акт, наплатата се пресметува според 
важечките цени на денот на плаќањето. 

9.Советот на Општина Свети Николе може да донесе Одлука за делумно
или целосно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на 
градежно земјиште за објект од јавен интерес или за објкет во 
индустриска зона по претходно доставен бизнис план и договор со точно 
дефиниран број  и динамика на остварени вработувања. 

10.При реконструкција со која не се добива нова станбена површина,
надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува. 
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11.Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за
приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за 
индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и 
без согласност на Општината не може да се приклучи на 
инфраструктурните мрежи и објкети во Општината.  
Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат 
, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместокот за 
уредување на градежното земјиште само за оние секундарни мрежи од 
индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.  

12.За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на
Општина Свети Николе. 

13. Ова Програма влегува во сила со денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Свети Николе”, а ќе се применува од 
01.01.2016 година. 

Бр. 0801-508       
15.12.2017    година    
Свети Николе         

   Совет на Општина Свети Николе 

       Претседател,    

   д-р  Кире Алексов 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 Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 
спасување и противпожарната заштита  во 2018 година бр. 0801- 509 што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/11    Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година        Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локална самоуправа („Сл. 
Весник на РМ“ бр.5/02), член 5 од Законот на пожарникарство („Сл. Весник на РМ“ бр. 
36/04) и член 2 од Статусот за општина Свети Николе („Сл. Гласник на Св. Николе“ 
бр. 1/2006) Советот на општина Свети Николе на седница одржана на 15.12.2017 
година, донесе: 

ПРОГРАМА 
За активностите на Општина Свети Николе во областа 
на заштита и спасување и противпожарната заштита  

во 2018 

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси активности во областа 
на противпожарната заштита, заштитата и спасувањето, кои претставуваат 
активности од јавен интерес. Според законските одредби, општина Св. Николе во 
2018 година овие активности ќе ги остварува преку Територијалната противпожарна 
едница која че дејствува на територијата на Општина Св.Николе, а ќе го покрива и 
подрачјето на соседната Општина Лозово. 

1.Цели
- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди,   
пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни 
несреки и др; 
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација 
на    заштита на луѓето и материјалните доба; 
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено 
откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други 
видови непогоди; 
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и 
кооринираност на силите за заштита и спасување, спасување со кризи и       
противпожарна заштита. 

2.Активности
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на 
Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за 
реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и 
спасувањето. 

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон: 
  - Обезбедување целосна заштита и спасување на луѓето и материјалните добра; 

- Техничко осовременување на професионалната противпожарна единица; 
- Обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена 
единица; 
- Брзо и ефикасно подрачје на Општина Св. Николе и Општина Лозово; 
- Елиминирање на согледаните пропусти и негативности. 

3.Финансирање
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Финансирањето на активностите и дејствувањето на Територијалната противпожарна 
единица, утврдена според Програмата ќе биде реализирано од: 

- Средствата на Буџетот на РМ; 
- Средствата на Буџетот на Општина Свети Николе; 
- Средствата на Буџетот на Општина Лозово; 
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од 
одговорност од употреба на моторни возила; 
- Средства од наплатени парични казни на сторени прекршоци од областа на 
заштита од пожари и експлозии; 
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, 
правни и физички лица, наменети за унапредување на заштита од пожари; 
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Териоријалната 
противпожарна едница. 

4.Распоредување на финансиски средства

Приходи 
1. Наменска дотација 4.235.000 
2. Наплатен премии од каско осигурување  300.000 
3. Буџет на Општина Св. Николе    1.183.000 
4. Буџет на Општина Лозово  300.000 
5. Приходи од ПП услуги   50.000 
6. Приходи од донации    50.000 
7. Вкупно 1    4.235.000 
8. Вкупно 2 до 6    1.883.000 
9. Вкупно 7+8    6.118.000 

Расходи 
1. Плати, наемнини и надоместоци за вработените   4.235.000 
2. Поправки и тековно одржување на возила      300.000 
3. Горива и масла за возила      300.000 
4. Регистрација за возила   65.000 
5. Систематски прегледи    18.000 
6. Електрична енергија   90.000 
7. Водовод и канализација   50.000 
8. Телефон    25.000 
9. Награди и признанија за најдобар пожарникар   20.000 

10. Средства за хигиена  30.000 
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11. Одржување на инсталации, градежни делови на
објектот, варозување и одржување на електрични
апарати и др.  100.000 

12. Прослава за ден на пожарникарите на РМ    15.000 
13. Набавка на техничка и заштитна опрема ( ПП црева,

млазници, напртњачи – V25 и друга ПП опрема)      350.000 

14. Непредвидени расходи    20.000 
15. Вкупно 1   4.235.000 

16. Вкупно 2 до 15   1.383.000 

17. Вкупно 16+17 5.618.000 

5.Други форми на активности и помагање на ТППЕ
Освен со финансиски средства, Советото на Општината и Градоначалникот ќе ги 
помагаат и стимулираат овие активности и со; 

- обележување на денот на пожарникарите; 
- прогласување на наистакнат пожарникар во извршувањето на работните 
обврски при гаснење на пожари; 
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани 
организирани ос страна на ТППЕ по разни поводи и прослави. 

6.Завршни одредби
За спроведување на оваа Програма се задолжени лицата кои раководат со 

територијалната единица во Општина Св.Николе со непосредна комуникација со 
менаџментот на општина Св. Николе. 

Во соработка со Дирекцијата на заштита и спасување, Државниот инспекор за 
заштита од пожари и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот 
на Општина Св.Николе ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе 
учествуваат во нејзина реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање 
на мислења и поднесување на предлози за врска со остварување на програмските 
цели и активности. 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл. Гласник 
на Општина Св.Николе“ 
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Образложение 

 Програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на 
заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2018 година ги 
опфаќа активностите што ќе ги превземе Општина Св.Николе во делот на 
финансиската подршка за работењето на Територијалната противпожарна 
единица, која претставува дел од силите за заштита и спасување од пожари 
и разни други непогоди. 
 Во приходниот дел на програмата за активностите на Општина Св.Николе 
во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2012 
година согласно Законот за пожарникарство („Сл.Весник на РМ“ бр.67/04) 
средствата за финансирање на територијалните противпожарни единици кои 
се наменети за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените кои 
се превземени од МВР се обезбедуваат преку трансвер на средства од 
буџетот на Република Македонија. 
 Од буџетот на Општина Св.Николе се обезбедуваат средства за 
финансирање на тековните оперативни активности, плати и надоместоци од 
плати за вработени пожарникари кои се примени од општината, набавка на 
противпожарна опрема и осовременување на единицата, односно 
подобрување на условите за работа. Во приходите се вклучени и 2% од 
наплатите како премии за осигурување на моторни возила и осигурување од 
одговорност од употреба на моторни возила.  
 Од буџетот на Општина Лозово која ги користи услугите на ТППЕ 
Св.Николе, средствата од Општина Лозово ќе бидат употребени за 
доопременување и подобрување на условите за работа на ТППЕ Св.Николе. 
 Како сопствени приходи се планираат и средствата што Територијалните 
противпожарни единици во согласност со Законот за пожарникарство можат 
да ги остваруваат преку вршење на услуги заради подобрување на нивната 
техничка опременост и услови за работа. 
 Менаџментот на Општина Св.Николе покрена иницијатива за 
обезбедување на донации од правни субјекти и поединци кои имаат желба да 
учествуваат во опременувањето и осовременувањето на нашата 
Територијална противпожарна единица. Средствата се обезбедени на 
донаторска сметка и истите ќе се искористат за доопременување и 
подобрување на условите за работа на Територијална противпожарна 
единица.  
 Во расходниот дел, освен средствата за плати и надоместоци од плати, 
кои се добиваат од буџетот на Република Македонија се планирани и други 
трошоци кои се обезбедуваат од буџетот на Општина Св.Николе. 
 За 2018 година планирани се трошоци за тековно одржување на зградата 
во која е сместена ТППЕ. Се планира во текот на 2018 година да се извршат 
реконструкции на работните простории и да се набави неопходен 
канцелариски и друг инвентар за потребите на вработените. 
 Во 2018 година во согласност со законските прописи се планира да се 
набават зимски и летни униформи за пожарникарите и техничка и заштитна 
опрема (црева, млазници, напртњачи – V25). Во зависност од остварувањето 
на планираните средства ќе се обезбедат и други потребни средства за 
поквалитетно извршување на задачите и поголема заштита на вработените 
пожарникари.  
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 Во 2018 година планиран е поголем износ на средства заради набавка на 
едно теренско возило  кое е неопходно за справување со шумските пожари, 
овие средства ќе се обезбедат од донации и од буџетот на Општина 
Св.Николе. 
 Во расходните трошоци планирани се и средства за одржување на ПП 
возилата и противпожарната опрема и други тековни оперативни трошоци. 

Бр.0801-509       
15.12.2017 година 

 Свети Николе 

   Совет на Општина Свети Николе 

       Претседател,    

   д-р  Кире Алексов 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 Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и 
млади  во 2018 година бр. 0801- 510 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата 
одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/12      Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ” бр.5/02),   

Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 15.12..2017 
год.,донесе: 

  ПРОГРАМА 
 за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и 

млади во 2018 година 

I. ЦЕЛИ 
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на спорт, млади во 2018 година се:  
1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-
рекреативниот живот во градот. 
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните,особено младите и здруженијата на граѓани. 
3. Афирмација на Општина Свети Николе во која особено внимание се
посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и 
организирање на нивните слободни активности.  

II. АКТИВНОСТИ
За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе 

сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки 
ресурси.  

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на 
континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот 
спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го 
афирмираат Свети Николе  во државата и надвор од неа.  

Р. бр. Активност Носител Предвидени средства 
od Општина Свети 

Николе  
1. Турнир во мал

фудбал
Општина Свети 
Николе 

100.000 

2. Кшаркарски турнир –
Свети Николе

Општина Свети 
Николе 

80.000 

3 Електронски игри (е-
gemning) 

60.000 

4 13 – ти Меморијален 
турнир „Александар 
Серафимов“ 2018 

ОО на МПС 
Свети Николе и 
Општина Свети 
Николе 

50 .000 

Вкупно I: 290.000 
1. Здружение за

бодибилдинг и
фитнес клуб Ге Макс

20.000 

2. Велосипеднски клуб
МИА

20.000 

3. КК Овче Поле Свети
Николе

60.000 

4. Здружение за спорт
и спортска
рекреација – Борале

10.000 

5. КМФ Овче Поле
2013 

60.000 
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6. Ловно Душтво
Еребица

60.000 

7. СРД Мрена Свети
Николе

50.000 

8. ОФС Свети Николе 30.000 
9. УСК Лиска Поток 10.000 
10. УСК Овчеполски

асови
10.000 

11. УСК Спартанец
с. Ерџелија

20.000 

12. ШК Овче Поле 20.000 

13. Здружение на
училишен спорт
Свети Николе

30.000 

14. УСК Млади
Овчеполци

10.000 

15. ЖРК Овче Поле 200.000 
16. Младински

кошаркарски клуб
Овче Поле

60.000 

17. ФК Овче Поле
Јуниор

60.000 

18. ФК Овче Поле
800.000 

Вкупно II: 1.530.000 
ВКУПНО : I + II 1.820.000 

III. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на 

Општина Свети Николе, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт 
и млади, спонзорства и донации.  

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата 
актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2018 година, ќе бидат 
ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.  

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе спортските манифестации ќе ги 
помага и со:  
• почесно покровителство;
• доделување награди и признанија,
• обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
• учество на промотивни и протоколарни средби.

Општината на младите ќе им помага преку:
• организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен 

гласник на Општина Свети Николе” 
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О б р а з л о ж е н и е 

Вака концепираната Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на спорт и млади овозможува да се задржат активностите што во изминативе 
неколку години се поддржани од Буџетот на општината.  

Во областа на спортот во Програмата се предвидуваат оние спортски 
манифестации што го оправдаа своето одржување во претходната година, како и оние 
клубови и здруженија кои се јавија на јавниот повик со свои програми и извештаи,а се со 
цел транспарентно и правилно доделување на средствата предвидени за областа спорт. 

0801-  510  
15.12.2017 г.     
Свети Николе 

   Совет на Општина Свети Николе 

       Претседател,    

   д-р  Кире Алексов 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 Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
образованието  во 2018 година бр. 0801- 511 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.          

Бр.0901- 519/13     Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе           М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл. весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на    15.12. 2017 година, донесе:  

ПРОГРАМА  
за активностите на Општина Свети Николе  

во областа на образованието во 2018 година 

I. ЦЕЛИ 
Основни цели на оваа Програма се:  

- Активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на 
потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;  
- Планирање на развојот на образованието  
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;  

II. АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 

2018 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за 
остварување на целите на оваа Програма и тоа:  

- Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на 
образовниот процес со реализирање на втората фаза од процесот на 
децентрализација на образованието;  

1. ПРИХОДИ

Р.бр. Блок дотација по соодветна програма БУЏЕТ 2018 
1. Основно образование- блок дотација 81.724.000 
2. Средства од Буџетот на општината-основно образование 1.920.624 
3. Самофинансирачки- основно образование 241.685 
4. Самофинансирачки- средно образование 1.605.416 
5. Средно образование-блок дотација 34.016.000 
7. Средства од Буџетот на општината-средно образование 1.643.000 

Вкупно: 121.150.725 
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Р.бр I- АКТИВНОСТ МОН-2018 Буџет на 
Општина 2018 

Сопствени 
приходи 2018 Вкупно 2018 

1. 

Манифестација по повод 
започнувањето на школската 
година 
2017/2018 10.000 10.000 

2. 

Поддршка на наставниот кадар 
за обука и професионалното 
усовршување 

30.000 30.000 

3. 
Прогласување најдобар 
ученик основно образование 27.000 27.000 

4. 
Хортикултурно уредување 
на основните 50.000 50.000 

5. 

Доделување на 
новогодишни пакетчиња 
основни училишта 120.000 120.000 

6. 
Продолжен престој за ученици во 
ООУ „Кирил и Методиј“ООУ „Гоце 
Делчев“  - за плата 

             363.624         363.624 

7 
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ 
ТРОШОЦИ ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ (1+2+3+4+5+6) 

600.624 600.624 

8. 

Прогласување на 
најдобар просветен 
работник 18.000 18.000 

9. 

Прогласување најдобар 
ученик средно 
образование 15.000 15.000 

10 
Хортикултурно уредување на 
средното училиште 50.000 50.000 

12 
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ 
ТРОШОЦИ СРЕДНО  
ОБРАЗОВАНИЕ (8+9+10) 

83.000 83.000 

Р.БР. 
II- АКТИВНОСТ- 
Оперативни расходи МОН Општина Сопствени 

приходи Вкупно 

13. 
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ  ВО 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

14. 
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ВО 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  1.560.000 1.560.000 
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15. 
ВКУПНО Оперативни 
расходи од 13 и14 1.560.000 

Р.БР. 
III АКТИВНОСТ – 
КАПИТАЛНИ 
ИНВЕСТИЦИИ МОН Општина Сопствени 

приходи Вкупно 

16 
Обновување на фасада  и 
реконструкција на санитарни 
тоалети за ООУ Кирил и Методиј 

1.320.000  1.320.000 

17. ВКУПНО 16 1.320.000  

Р.БР. IV. ТРАНСФЕР НА 
СРЕДСТВА МОН Општина Сопствени 

приходи Вкупно 

18. 
Блок дотација – основно 
образование - плати 68.845.632 68.845.632 

19 

Блок дотација – основно 
образование – материјални 
трошоци и превоз 

12.878.368 12.878.368 

20 
блок дотација – средно 
образование –плати 29.906.285 29.906.285 

21 

блок дотација – средно 
образование – 
материјални трошоци 

4.109.715 4.109.715 

22 

Приходи од 
самофинансира 
ње – средно 
образование-плати 

362.916 362.916 

23 

Приходи од 
самофинансира 
ње – средно образование-
оперативни расходи  

1.242.500 1.242.500 

24 

Приходи од 
самофинансира 
ње – основно образование-
оперативни расходи 

241.685 241.685 

25 
Вкупно: 
7+12+15+17+18+19+20+21+22+23
+24 

115.740.000 3.563.624 1.847.101 121.150.725 

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе 
се финансираат од средства на Министерството за образвание и наука, од 
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сопствени приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2018 година. Во текот на 2018 година се планира замена на  електрична 
инсталацијата во основното училиште „Гоце Делчев“ Свети Николе. 

При реализирање на Програмата,Советот на Општина Свети Николе ќе ги 
поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од 
областа на образованието финансирани од други инвеститори – заинтересирани 
партнери, фондации, бизнис секторот и сл.  

IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ 

Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се: 
- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и 
опрема со која располага општината;  

  V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе”.  

Бр.0801-511        
15.12. 2017 година      

 Свети Николе 

   Совет на Општина Свети Николе 

       Претседател,    

   д-р  Кире Алексов 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 Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
меѓународната соработка  во 2018 година бр. 0801- 512 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  
на седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/14       Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на 15.12.2017 година, донесе  

ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
меѓународната соработка во 2018 година 

Рамка на програмата 

Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните 
прашања во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Свети 
Николе. И покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на 
вниманието по официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента 
од Инструментот за предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на 
оваа Програма оди во прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на 
планот на меѓународната соработка.  

Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку 
организацијата на културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа 
конкретни активности за продлабочување на соработката во сите области од 
работата на локалната самоуправа, а особено на планот на креирање и 
имплементација на заеднички проектни активности.  

Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што 
следи ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на 
планот на инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на 
регионалниот развој.  

Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна 
соработка со збратимените градови Чичевац, Република Србија и Сапарева бања, 
Република Бугарија, на планот на размена на информации и искуства, како и 
иницирање на заеднички проекти. Наши уметници и писатели престојуваа на 
значајни културни манифестации во Република Бугарија, а меѓународната 
соработка во голема мера ја продлабочија и традиционалните културни 
манифестации на Општината од меѓународен карактер.  

Општината учествуваше во проектот E-GUESS „Подобрување на развојот 
во склад со Европската стратегија за оджливост 2020“, заедно со 9 други општини 
од Европа, и тоа: Асоцијација на Општини Таласа (Кастињано дел Капо и Трикасе) 
– Италија (носител на проектот), Општина Пајарес де Адаја - Шпанија, Општина
Делта - Грција,  Општина Царникава и Општина Мерсрагс – Латвија, Општина 
Цинцарени – Романија, Општина Садово – Бугарија, Општина Постира – Хрватска 
и Општина Агрос – Кипар. Преку проектот се одржуваа семинари во сите партнер 
организации, на теми од оваа Стратегија со активно граѓанско учество, каде по 
одржување на овие семинари, се потпишаа Меморандуми за збратимување помеѓу 
општините учеснички. Општината воспостави соработка со општина Делта - 
Република Грција и на друг заеднички проект во рамки на Програмата за 
прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија  и  Р.Грција. На овој начин се 
отвори можност Општина Свети Николе заедно со партнер-општината од Р.Грција 
да аплицира и користи средства од оваа ЕУ Програма.  
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Општина Свети Николе е членка на Еврорегионот Морава – Пчиња – 
Струма и седиштето на овој регион е во Општина Свети Николе. Ова членство ја 
изразува подготвеноста и интересот на Општина Свети Николе за остварување на 
регионална и прекугранична соработка.  

Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и 
поврзување на регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за 
општините и соработка на ниво на локална самоуправа.  

Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од 
странство, потенцијални партнери за реализација на комплементарни и 
комплексни проекти во рамките на ИПА.   

Во текот на 2018 година Општина Свети Николе ќе работи на 
продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и 
контакти со други општини и во останати области, од интерес за економски развој 
на Општината и нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата 
за проширување и продлабочување на соработката на Општината со 
дипломатските претставништва во земјава.  

Во 2018 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на 
културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација 
на конкретни проекти со збратимените градови.  

Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на: 
• локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно

остварување на бизнис соработки;
• зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на

граѓаните преку размена на позитивни искуства;
• заштитата на животната средина и природата;
• алтернативни форми на туризам;
• обновливи извори на енергија;
• урбанистичко планирање;
• образование;
• спорт и култура.

Генерална цел 

Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната 
соработка преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на 
евроинтегративните процеси.  

Конкретни цели 

• Продлабочување на соработката со збратимените градови на Свети
Николе;

• Реализација на заеднички активности и проекти;
• Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;
• Можности за туристичка и економска промоција на Свети Николе.
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Активности 

Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните 
активности:  

• Интензивирање на комуникацијата со збратимените градови на Свети
Николе со користење на можностите на глобалната Интернет мрежа; 

• Организиран престој на делегации во Свети Николе;
• Организирани посети на Градоначалнкот, членовите на Советот на

Општината и претставници на општинската администрација во
збратимените градови на Свети Николе;

• Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;
• Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните

процеси;
• Размена на искуства;
• Примена на стекнатите позитивни искуства;
• Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва,

групи и индивидуални уметници на значајни културни и спортски
манифестации.

На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и
општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови 
ќе бидат вклучени во процесите на взаемни посети и размена на искуства со 
збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината активно да 
учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка. 

Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите 
за интезивирање на развојот на локалната заедница, што како повратен ефект ќе 
обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и нејзината 
одржливост.  

Ред. 
бр. Активност 

Буџет на општина 
Свети Николе  

1. Организиран престој на делегации во 
Свети Николе 150 000 

2. 

Организирани посети на 
Градоначалникот, членовите на 
Советот на Општината и 
претставници на општинската 
администрација 

100 000 

3. 

Организирано учество на групи и 
поединци од општината на значајни 
манифестации, саеми и семинари во 
странство 

370 000 

ВКУПНО: 620 000 
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Финансирање 
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна 

вредност од 620 000 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2018 година и кофинансирани од страна на домашни и 
меѓународните институции, агенции и фондации.  

Распоредување на буџетските средства 
Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од 

Буџетот на Општината.  

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Оваа програма претставува поддршка на заложбите на Општина Свети 
Николе за интензивирање на меѓународната соработка со збратимените општини. 
Исто така, Програмата создава можности за воспоставување на соработка со 
други градови од Балканот, Европа и пошироко, во прилог на исполнувањето на 
предусловите за користење на фондовите на ЕУ и конкретно програмите за 
прекугранична соработка.  

1. Организиран престој на делегации во Свети Николе. Програмата ќе
овозможи престој на делегации во Општина Свети Николе од општините во 
соседството со кои е воспоставена соработка.  

2. Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на
Општината и претставници на општинската администрација. Програмата ќе 
овозможи престој на делегации на Општина Свети Николе во странство како и 
посета на делегации од општините со кои е воспоставена соработка.  

3. Организирано учество на групи и поединци од општината на
значајни манифестации, саеми и работилници. Програмата за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2018 година, ќе 
овозможи и промовирање на Општината на различни манифестации и саеми од 
меѓународен карактер.  

Завршни одредби 

  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и 
Комисијата за евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените 
активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и 
поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.  

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе“ 

Бр.0801-512 
15.12.2017 

   Совет на Општина Свети Николе 

       Претседател,    

   д-р  Кире Алексов 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 Програма за работа на комисијата за родова рамноправност за 2018 година бр. 
0801- 513 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 15.12. 2017 
година.  

Бр.0901- 519/15    Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе         М-р. Сашо Велковски с.р. 
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 Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита 
(Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на15.12.2017 година, донесе 

ПРОГРАМА 
     за активностите на Комисијата за родова рамноправност за 2018 година 

Комисијата за родова рамноправност е посебно тело на Општина Свети 
Николе формирана како постојана Комисија. Комисијата за првпат е формирана со 
Решение бр.0701-260 на Советот на Општина Свети Николе на 16.05.2005 година со 
назив Комисија за родова рамноправност, која има задача и цел да го промовира 
родовиот концепт во  Општина Свети Николе. 

Цел на Комисијата за родова рамноправност е да го промовира принципот за 
воспоставување еднакви можности на жените и мажите во сите сфери на  јавниот, 
општествениот и приватниот сектор, овозможувајќи остварување на нивните права 
произлезени од законите на Р.Македонија и меѓународно ратификуваните документи . 
Комисијата, има за  цел да ја инкорпорираа родовата перспектива и еднаквите 
можности во локалната политика, да ја унапреди состојбата на жените на локално 
ниво , да инкорпорира родово одговорен буџет на локално ниво и да ги реализира 
стратешките цели на Националниот план за акција за родова рамноправност и на 
Законот за еднакви можности на жените и мажите. 

 Главна задача на Комисијата е да работи на унапредување на состојбата на 
жените и на обезбедување еднакви можности за мажите и жените на локално ниво 
преку процесот на изготвување , усвојување на политики, нивно спроведување, 
мониторинг и евалуација на постигнатите резултати.  

Задача на Комисијата е и вклучување на  родовиот концепт во процесот на 
проценување на импликациите од несоодветната вклученост на жените и мажите во 
секоја планирана акција како во политиките така и во програмите во секоја област. 

Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и 
претставува отстранување на пречките за остварување на еднаквост меѓу жените и 
мажите. Преку промоција на принципот за воспоставување еднакви можности на 
жените и мажите се влијае на отстранување на нееднаквиот третман на жените и 
мажите и се  воспоставуваат услови за воведување на еднакво учество на жените и 
мажите во сите сфери на општественото  живеење.  

Во тој контекст , постигнувањето на родова рамноправност значи : 
континуирано и подеднакво да се работи  и со  мажите и со жените во сите релевантни 
сектори , со посебен осврт на оние кои ги донесуват одлуките и имаат влијание во 
креирање и имплементирање , на политиките и активностите на локално и на 
национално ниво. 
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      ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ 

1. Управување со човечки ресурси

Развојот на капацитетите на членовите на Комисијата за родова рамноправност 
е неопходност заради  вметнување на родовата компонента во сите локални политики. 
Преку реализирање на едукативни работилници, обуки, семинари би се зајакнале 
капацитетите на членовите на комисијата и би се подигнала свеста за важноста од 
учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, а посебно  во процесите на 
одлучување. Една од можностите за напредок на комисијата е  да  соработува со 
Комисијата за еднакви можности во Собранието на Република Македонија и да 
соработува со соседни комисии за родова рамноправност поддржувајќи добри 
примери и практики од комисиите кои покажале извесен напредок по одредено 
прашање (општина со општина). 

2. Социјална заштита

Социјалната заштита како систем на мерки, активности и политики, е насоченa 
кон спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен секој 
човек, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и сопствена 
заштита. Се уште во нашето општество се прикажува родова диспропорција во бројот 
на евидентирани машки и женски корисници на услуги во различни категории. Жените 
се јасно препознаени како доминантно евидентирани жртви на семејно насилство, 
носителки на згрижувачки семејества, жртви на трговија со луѓе, лица што стапуваат 
во брак пред полнолетство, а мажите како лица што злоупотребуваат дрога или други 
психотропни супстанции, сторители на семејно насилство или сторители на 
малолетничка деликвенција.  
Во оваа област е потребно е да се продолжи со соработка со  сите релевантни 
субјекти кои работат на полето на социјалната заштита, односно преку неформалното 
локално координативно тело за превенција и заштита од семејно насилство , 
составено од преставници од : граѓански сектор кои се регистрирани и работат на 
социјалната заштита, ЦСР Свети Николе,  ПС Свети Николе, Основен Суд Свети 
Николе, Здравен дом Свети Николе, Образовните институции и Локалната 
Самоуправа. Потребна е соработка и тимска работа  на Комисијата за родова 
еднаквост Свети Николе со локалното координативно тело и координација со шелтер 
центарот при ЕЛС Свети Николе , кој се наоѓа во просториите на објектот на ЦСР 
Свети Николе, а работи како привремено прифатилиште за жртви на семејно 
насилство. Воедно неопходна е соработката и со КЕММЖ на национално ниво и 
Националната мрежа за заштита од семејно насилство и сите видови на насилство на 
жените. 
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3. Економски развој

Економскиот развој претставува еден од најзначајните фактори и цел во 
постигнувањето на родовата еднаквост, која во себе содржи повеќе елементи 
насочени кон: елиминација на разните форми на дискриминација, промовирање на 
повеќе и подобри работни места за жените, во смисла на број на вработени и квалитет 
на вработувањето и на крај намалувањето на феминизацијата на сиромаштијата, 
промовирање на социјално претприемништво како и нудење на помош при 
регистрирање на жени-земјоделки  од руралните средини. 

4. Човекови права

Во оваа област Комисијата при Општина Свети Николе ќе работи на 
унапредувањето на женските човекови права и родовата еднаквост, преку 
спроведување на кампањи, трибини и други  активности, насочени кон подигнување на 
свеста и знаењето на јавноста за своите фундаментални права, препознавање на 
дискриминација по основа на пол, со цел воспоставување на еднакви можности и 
отстранување на сите видови на дискриминација. 

5. Здравство

Здравството претставува значајна област во која е  неопходно инкорпорирање 
на  родовата компонента. Во оваа област Комисијата при Општина Свети Николе ќе 
се залага за подобрување на здравјето кај жените преку преземање на активности за 
подигање на свеста на жените за постоење на превентивни програми, а посебно 
залагање за  имлементирање на програмите за репродуктивното здравје (бесплатни 
гинеколошки и мамографски прегледи) на локално ниво. 

ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ 

− Организирање на разни настани (трибини, јавни расправи, дебати, тркалезни 
маси, едукативни  работилници  иницирани по приоритетни родови прашања); 

− Организирање на кампањи за промовирање на родовата рамноправност; 

− Соработување со релевантни НВО и институции и нивно заедничко 
дејствување; 

− Соработување со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова 
рамноправност; 

− Соработување со локалното координативно тело за превенција и заштита од 
семејно насилство. 

− Соработка со Националната мрежа за заштита од семејно насилство и сите 
видови на насилство на жените 

− Воспоставување партнерство со бизнис заедници; 
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− Лобирање врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности 
меѓу половите; 

− Изработка на долгорочни стратешки документи релевантни за родовата 
рамноправност. 

1. Активности во областа на Управување со човечки ресурси

Активност 1.1. Спроведување на обуки на членовите на Комисијата за родова 
рамноправност за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот и 
во процесите на креирање на политики и одлучување на локално ниво; 

Активност 1.2. Изработување  на Долгорочна Стратегија и Акционен план за родова 
рамноправност на локално ниво; 

Активност 1.3. Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание на РМ и други 
комисии за родова рамноправност , НВО, ранливите групи,  Национална мрежа и 
други субјекти кои работат нa ова поле со цел координирање на активностите.  

Активност 1.4.  .Воспоставување на механизми за собирање на  родово-поделена 
статистика од различни сектори /одделенија во општината. 

2. Активности во областа на Социјалната заштита

Активност 2.1. Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни статистички 
показатели од родов аспект  за одредени целни групи (жени самохрани мајки, жртви на 
семејно насилство, носителки на згрижувачки семејства, жртви на трговија со луѓе, 
лица што сакаат да стапат во брак пред полнолетство, лица што злоупотребуваат 
дрога или други психотропни супстанции, сторители на семејно насилство или 
сторители на малолетничка деликвенција); 

Активност 2.2. Состаноци со сите релевантни субјекти кои работат на полето за 
социјална заштита или ја третираат проблематиката на социјално ранливи групи; 

Активност 2.3. Зајакнување на капацитетите за препознавање на родово базирано 
насилство и подигање на свеста на граѓаните за родово базирано насилство. 

3. Активности во областа на Економски развој

Активност 3.1. Промовирање на локални акции за вработување на жените и залагање 
за вработување на жени на одлучувачки позиции;  

Активност 3.2. Промовирање и вклучување жените во социјално претприемништво; 

4. Активности во областа на Човекови права

Активност 4.1. Организирање на јавни трибини , средби и други активности, насочени 
кон подигнување на свеста за своите фундаментални права, промовирање на 
женските човекови права и родовата рамноправност и препознавање на 
дискриминација;  
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Активност 4.2. Спроведување на кампања за 16 меѓународни дена за борба против 
семејно насилство  и другите видови на насилство врз жените;  

Активност 4.3. Спроведување на активности за заштита на жртвите на трговијата со 
жени и деца, пријавување до Одделението за родова рамноправност при МТСП за 
поведување  на постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите и 
правна заштита на дискриминирани лица. 

5. Активности во областа на Здравство

Активност 5.1 Промовирање на  програмите за репродуктивното здравје (бесплатни 
гинеколошки (пап тестови) и мамографски прегледи) на локално ниво;

Активност 5.2 Спроведување на активности/кампањи по повод месец на борба против 
рак на дојка и  навремена здравствена заштита на жените;   

Активност 5.3 Остварување на средби и соработка со Јавниот здравен дом од Свети 
Николе и други релевантни субјекти кои можат да дадат придонес во оваа област.  
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Дефинирани приоритети за 2018 година. 

Комисијата за родова рамноправност при Советот на општина Свети Николе, преку една широка дебата во која учествуваа 
релевантни субјекти од Општината ги дефинираа приоротетите кои се сржта на оваа Локална Програма за родова рамноправност за 
2018 година. 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНОСТ 
БУЏЕТ на 
ОПШТИНА 

2018 

1. УПРАВУВАЊЕ
СО ЧОВЕЧКИ 
РЕСУРСИ 

1.1. Спроведување на обуки на членовите на Комисијата 
за родова рамноправност за важноста од учеството на 
жените во политичкиот и јавниот живот и во процесите 

на креирање на политики и одлучување на локално ниво 

КЕМ и НВО 50.000,00 

1.2. Изработување  на Стратегија и Локален Акционен 
план за еднакви можности на жените и мажите 

КЕМ, НВО, МВР, ЦСР, Здравен дом, 
училишта,  итн 

50.000,00 

1.3.  Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание 
на РМ и други комисии за родова рамноправност и НВО 

КЕМ и НВО 0,00 

Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 1: 100.000,00 

2. СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА 

2.1.  Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни 
статистички  показатели од родов аспект  за одредени 

целни групи 

КЕМ ,НВО 0,00 

2.2.  Состаноци со  сите релевантни фактори кои 
работат на полето за социјална заштита или  ја 

третираат проблематиката  на социјално ранливи групи 

КЕМ и НВО 30.000,00 

2.3.   Зајакнување на капацитетите за препознавање на 
родово базирано насилство и подигање на свеста на 

граѓаните за родово базирано насилство 

КЕМ и НВО 70.000,00 

Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 2: 100,000,00 
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3. ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ 

3.1. Промовирање на локални акции за вработување на 
жените и залагање за вработување на жени на 

одлучувачки  позиции 

КЕМ и НВО и Центар за вработување 0,00 

3.2. Промовирање на социјално претприемништво КЕМ и НВО и Центар за вработување 0,00 

Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 3: 0,00 

4. ЧОВЕКОВИ
ПРАВА 

4.1.Организирање на трибини и други активности, 
насочени кон подигнување на свеста за своите 

фундаментални права, промовирање на женските 
човекови права и родовата еднаквости  препознавање 

на дискриминација 

КЕМ и НВО 5.000,00 

4.2. Спроведување на кампања за 16 меѓународни дена 
за борба против  семејно насилство  и другите видови на 

насилство врз жените 

КЕМ и НВО 5.000,00 

4.3. Спроведување на активности - заштита на жртвите 
на трговијата со жени и деца, пријавување до 

Одделението за родова рамноправност при МТСП за 
поведување  на постапка за утврдување на нееднаков 

третман на жените и мажите и правна заштита на 
дискриминирани лица. 

КЕМ и НВО 0,00 

Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 4: 10.000,00 

5. ЗДРАВСТВО

5.1. Промовирање на програмите за репродуктивното 
здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски 

прегледи) на локално ниво 

КЕМ и НВО 0,00 

5.2. Спроведување на активности /кампањи по повод 
месец на борба против  рак на дојка и  навремена 

здравствена заштита на жените 

КЕМ и НВО 10.000,00 
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За реализација на претходно наведените активности, средствата ке се обезбедат од Општината во износ од 220.000 денари, додека за 
дополнително финансирање на активностите ќе бидат побарани средства од донатори. 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”. 

Бр. 0801-513  
15.12.2017 година 
Свети Николе   

5.3. Остварување на средби и соработка со Јавниот 
здравен дом од Свети Николе. 

КЕМ и НВО и Здравен Дом 0,00 

Соработка на проекти со UN Women и други институции Координатор и Комисија 0,00 

Ускладување на документите со терминологијата на 
Законот за еднакви можности и изработка на извештаи – 

обрасци за работата на Комисијата и доставување  до 
Министерство за труд и социјална политика 

Координатор и Комисија 0,00 

Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 5: 10.000,00 

Вкупно Буџетски средства потребни за реализација на Програмата: 220.000,00 

   Совет на Општина Свети Николе 

       Претседател,    

   д-р  Кире Алексов 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 Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  Локалниот 
економски развој во 2018 година бр. 0801- 514 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/16    Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе         М-р. Сашо Велковски с.р. 
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 Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр.5/02 и Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 15.12. 2017 година, донесе 

ПРОГРАМА  
за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

Локалниот економски развој во 2018 година 

Рамка на програмата  
Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува: 
„Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на 

развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на 
развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој 
контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и 
промовирање на партнерство“. 

Оваа област е предмет на уредување со следните закони:  
- Закон за трговија („Сл. весник на РМ“ бр. 16/04) 
- Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04) 
- Закон за вршење на занаетчиска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04) 
- Закон за  туристичка дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04) 
- Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ“ бр. 38/04) 
- Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ“ бр. 28/04). 

Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени надлежности 
на Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, 
кои што треба да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Свети Николе во 2018 
година ќе бидат насочени кон ревидирање на дел од постоечките акти, како и донесување на нови, 
со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските одредби во 
оваа област.   

Развојни приоритети 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски 

развој во текот на 2018 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој 
според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален економски развој и Нацрт 
Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе. Во 2018 година Општината ќе ги насочи 
своите активности кон поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на 
претприемништвото на локално ниво, поддршка на рурален развој и промоција на алтернативни 
форми на туризам – како можност за создавање на дополнителни приходи во општината и нови 
вработувања за мажите и жените. 

Цел 
Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку 

реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби  на Општина 
Свети Николе.  

Програмски активности 
Проектите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој ќе бидат насочени 
кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и 
структурни приоритети. За реализација на активностите во 2018 година, тековните задачи ќе се 
однесуваат на:  

• воспоставување и ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот во
општината - базата на податоци ќе содржи преглед на податоци разделени по пол, односно
преглед на податоци на носители на МСП во сектори и дејности вкрстени по пол;

• давање на консултантски услуги на МСП секторот – конслутантските услуги ќе се темелат на
претходна анализа на потребите на корисниците притоа имајќи ги предвид различните
потреби на мажите и жените носителите на МСП.

• организирање на обуки, семинари и работилници за МСП. И во овој случај Општината ќе
понуди обуки креирани врз основа на потребите на мажите и жените  носителите на МСП

• посредување при вработување во МСП, со примена на принципите на родова
рамноправност
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• како и остварување на контакти и соработка со релевантни домашни и меѓународни
организации и институции.

Општина Свети Николе ќе се вклучи во организирање на кампањи и саемски промоции за
поддршка на активностите за локален и регионален економски развој, поддршка на бизнис секторот 
и промоција на инвестиции. 

Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на инвестициските 
проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали, капацитети како и одредени 
олеснувања кои ги нуди општината за започнување на нови бизниси и привлекување на инвестиции 
земајки ги во предвис потребите и потнцијалите на мажите и жените. 

Предвидените активности, генерално можат да се групираат во: 

Поддршка на локалниот економски развој 

Ред. 
бр. 

Активност 
Буџет на 
општина 

Свети Николе 

Донација 

1. 
Одржување на редовни состаноци 
на локалниот економско - 
социјалниот совет 

60 000 

2. 
Јавен повик за избирање на идејно 
решение за изработување на 
сувенир на градот  

50 000 

3. Настап на саемски манифестации 100 000 

4. 

Зајакнување на капацитетите за 
локален економски развој и 
Подготовка на проекти (преводи, 
консултантски услуги,учество на 
стручни обуки, тренинзи,семинари, 
работилници, конференции и сл.) 

190.000 

5. Изработка на стратегија на Локален 
економски Развој 200 000 

6. 
Студија за истражување на 
потенцијалот за развој на 
алтернативен туризам во општината 

100.000 

7. Проект - Општинско корисна работа 
/ 186 000 

8. Поддршка на Локално акциона група 
„Пробатон“ 

10.000 

9. Изработка на база на податоци за 
НВО и регистар на Фирми 

10.000 

10. 

Изработка на регистар за 
регистриање на достапните локации 
како и хали/објекти/капацитети за 
можни “Greenfield” и “Brownfield” 
инвестиции на територијата на 
Општина Свети Николе 

200 000 
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11. 

Листа/База на институциии, 
организации и фирми кои нудат 
услуги за развој на приватниот 
сектор (НВО агенции, консалтинг 
фирми, локални единици и единици 
на владини агенции, правници, 
нотари, сметководители и сл.)  

100 000 

12. Изработка на Програма за 
енергетска ефикасност 

300 000 

13. Изработка на промотивен материјал 
290.000 

ВКУПНО: 1 610 000 186 000 

      Поддршка на регионалниот економски развој 

Ред. 
бр. 

Активност Предвидени 
средства (ден.) 

Предвидени 
средства (ден.) 

со измени и 
дополнувања 

1. Учество во финансирање на Центарот за  развој на 
Вардарскиот плански регион  

184.850 
(10 ден./жител) 

184.850 
(10 ден./жител) 

ВКУПНО: 184.850 184.850 

         Општина Свети Николе е во исчекување на повици за алицирање, во коишто ќе има 
потреба од сопствено финансиско учество. 

Финансирање 

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност 
од 1.814.850,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2018 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните 
институции, агенции и фондации.  

Распоредување на буџетските средства 
Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на 

Општината.  

Завршни одредби 
  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи 

реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува 
иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините 
цели.  

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Свети Николе“.  
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Одржување на редовни состаноци на локално економско - социјалниот совет. По 
основањето на економскио - социјален совет, чија цел е да претставува место на коешто 
ќе се води континуиран дијалог помеѓу локалната самоуправа и бизнис секторот од 
Општина Свети Николе и ќе се овозможи навремено препознавање на проблемите на 
мажите и жеите, создавањето на иницијативи, како и подобрување на целокупната 
економско - социјалната клима и трговската понуда во Општина Свети Николе.  

Јавен повик за избор на идејно решение за изработка на сувенир на град Свети 
Николе. Со учество на мажите и жените ќе биде направен избор на идејно решение за 
најрепрезентативниот примерок/ци за сувенир на градот. Средствата предвидени во оваа 
ставка се наменети за награди за идејните решенија. 

Настап на саемски манифестации. Како дел од редовните промотивни активности 
општината и во 2018 година планира активно да се вклучи во саемските манифестации на 
регионално и национално ниво со цел промовирање на општинските потенцијали и 
презентирање на постигнатите резултати. Средствата се наменети за закуп на штанд и 
подготовка на настапот на саем. При изборот на МСП кој ќе настапат на саемските 
манифестации ќе се води сметка да се промовира и женското претприемништво преку 
учество на жени носители на бизниси на овие манифестации 

Зајакнување на капацитетите за локален економски развој и Подготовка на проекти 
Успешноста на реализација на зацртаните проектни активности на вработените во 
одделението за Локален Економски Развој е најдиректно поврзано со степенот на нивната 
обучност и стручност. Бидејки се работи за сложена и комплексна проблематика согласно 
Европските стандарди, неопходно е континуирано подигнување на капацитетите на 
човечките ресурси во одделението за ЛЕР. Доказ за важноста на оваа проблематика е и 
тоа што во Европските претпристапни фондови ( ИПА ), цела една компонента е посветена 
токму на овој процес на континуирано стекнување на нови знаење и приближување кон 
европските стандарди. 
Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирано е да се 
оствари преку: Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работелници, конференции, 
Превод на стручна и проектна литература, Консултанти услуги за специфични проектни 
активности. 
При селекција на учесници општината ќе поттикне и учество на жените. 

Студија за истражување на потенцијалот за развој на алтернативен туризам во 
општината. Како појдовна точка во равојот на алтернативниот туризмот како економска 
гранка со потенцијал во општината, е спроведување на истражување со цел изработка на 
студија од страна на стручни лица од оваа област.Со земање во предвид на сите фактори 
кои влијаат на натамошниот развој ќе произлезат сите туристички мотиви на територијата 
на општината кои имаат потенцијал да бидат двигатели на развојот на туризмот на овие 
простори. Согласно резултатите од истражувањето ќе се утврди туристичка понуда, начин 
и средства за промоција на истата пред потенцијалните туристи и љубители на 
алтернативните форми на туризам. Еден од критериумите за изработката на студијата за 
алтернативен туризам ќе биде анализа на влијанието на политиката врз можностите на 
мажите и жените во развојот на алтернативниот туризам, вклучително и побарувањата и 
потребите за помош, поддршка и стручно усовршување на жените како еден од главните 
конституенти во развојот на алтернативниот туризам. Средствата се предвидени за 
печатење на истата студија.  

Проект општинско корисна работа. Проект  поддржан од UNDP, Агенцијата за 
вработување и Министерството за труд и социјална работа, која има за цел да овозможи 
социјално вклучување на невработените лица преку нивно ангажирање на определено 
скратено време. Како и цел преку обезбедување на услуги од социјалната сфера да 
помогне на лица кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма 
се ангажирани 10 лица, кои се ангажирани во ОУЈДГ „Рахилка Гонева“ и Деневниот центар 
за лица со посебни потреби. 
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Поддршка на функционирањето на ЛАГ „Пробатон“. кој ги опфаќа териоториите на 
Општина Свети Николе и Општина Лозово, во којашто членуваат лица од приватниот, 
јавниот и НВО секторот, со цел подобрување на руралниот развој на микрорегионот Овче 
Поле.  

Изработка на Локална Програма за енергетска ефиксаност. Согласно Законот за 
енергетика Општина Свети Николе има обврска да изработи тригодишни Програми за 
енергетска ефикасност во согласност со Стратегијата за енергетска ефикасност на 
Р.Македонија. Со пресметка на сите релевантни параметри за јавните објекти од страна на 
стручни лица – кои ќе се ангажираат за потребите на проектот, во планот ќе се предложат 
мерки за заштеда на енергија во секој јавен објект што е предмет на проценка. Овие мерки 
надлежните институции како корисници на јавните објекти и Општината како одговорна за 
менаџирање со објектите, ќе треба да се реализираат во периодот на важност на Планот.  
Вака изработениот План по усвојување од страна на Советот на Општината треба да се 
поднесе до Агенција за енергетика на одобрување. Овој план е задолжителен при 
аплицирање за финансиски средства за реализација на проекти за енергетска ефикасност 
пред сите донатори и финансиски институции -домашни и меѓународни.  

• Поддршка на регионален економски развој

Учество во финансирање на Центарот за  развој на Вардарскиот плански регион. 
Согласно Законот за рамномерен регионален развој, во рамки на Вардарскиот плански 
регион се формираше Центар за развој на регионот. Секоја од општините во регионот 
потребно е да оддели буџетски средства неопходни за финансирање на работата на 
центарот во износ од 10/ден по жител. Центарот функционира скоро 3 години и работи 
според Стратегијата за развој на Вардарскиот плански регион, во чија изработка активно 
учествуваше и општина Свети Николе. Овие средства се однесуваат за успешно 
функционирање на Центарот и покривање на дел од режиските трошоци за вработените 
лица во истиот.  

Бр.0801-514        
15.12.2017 година     

 Свети Николе      

   Совет на Општина Свети Николе 

       Претседател,    

   д-р  Кире Алексов 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 Програма за активностите на Општина Свети Николе  за поддршка на НВО 
секторот во 2018 година бр. 0801- 515 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата 
одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/17        Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр.5/02) и Програмата  за активности на Општина Свети Николе за 
поддршка на НВО секторот  Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на 15.12.2017 година, донесе  

 ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Свети Николе  
за поддршка на НВО секторот во 2018 година 

I. ЦЕЛИ 
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за 

поддршка на НВО секторот во 2018 година се:  
1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите.
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата
на граѓани. 
3. Афирмација на Општина Свети Николе како општина со развиена мрежа на НВО
кои остваруваат соработка со НВО. 

II. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе  ќе ги 
преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои 
технички и човечки ресурси.  
Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:  

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,  
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,  
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и 
задоволуваат потреби на поголема група граѓани  
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од 
различни интересни групи на делување,  
- афирмација на Општина Свети Николе во државата и надвор од неа 

Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина 
Свети Николе  ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти 
од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите 
области на делување на локалната самоуправа.  
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III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на 
Општина Свети Николе од спонзорства и донации.  
За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата 
актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2018 година, 
ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.  

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина Свети Николе активностите на
здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:
- покровителство;
- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,

VI. ПОДДРШКА НА НВО
Буџет на Општина Свети 

Николе за  
2018 година 

1. Здружение на инвалиди на трудит Свети
Николе

30.000 

2. Доброволно противпожарно друштво Свети
николе

60.000 

3. ОО на Сојуз на борци 15.000 

4. Здружение на пензионерите на Општина
Свети Николе

120.000 

5. ОО на Црвен Крст Свети Николе 30.000 

6. Градско мандолинско друштво Свети
николај

150.000 

7. Извиднички одред Гоце Делчев 80.000 

8. Организација на жените на Општина Свети
Николе

150.000 

9. Здружение на пчелари Овчеполско сонце –
Органски произведители

20.000 

10. Здружение на граѓани Мото Клуб Свети
Николе МЦЦ

100.000 

11. ГИЗ Жени 40.000 

ВКУПНО: 
795.000 
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- учество на промотивни и протоколарни средби.  
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен 

интерес,  
- организирање кампањи, манифестаии и др.  
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат 

сферите на делување на општината 
- формирање на координативно тело за соработка на Локалната самоуправа 

со НВО. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма 
ќе се одвива преку Оддлението за образование, култура, здравство, 
социјална заштита и соработка со здруженија на граѓани и фондации во 
Општина Свети Николе.  
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе“.  

  О б р а з л о ж е н и е 

Соработката со НВО секторот Општина Свети Николе продолжува да ја 
развива. Обезбедувањето на простор за најуспешните здруженија на 
граѓани, големиот број реализирани партнерски проекти, создадоа основа и 
оваа година да се предвидат средства за овој вид активности.  

Преку поддршката што Општина Свети Николе  ја дава на развојот на НВО 
секторот во најголем дел ги покрива потребите на младите затоа што овие 
две области во најголем дел имаат членство што припаѓа на оваа 
популација. Меѓутоа, Општина Свети Николе останува отворена преку 
другите форми на делување да ги поддржи активностите на и иницијативите 
на граѓанскиот сектор.  

Општина Свети Николе  долгорочно ќе го поддржува  граѓанскиот сектор и 
целите што заеднички општината и граѓанскиот сектор треба да ги 
постигнат во интерес на заедницата.  

 0801-515        
  15.12 .2017година 
  Свети Николе       

   Совет на Општина Свети Николе 

       Претседател,    

   д-р  Кире Алексов 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, донес 

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Програма за  изградба,  реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и 
улици  во oпштина  Свети  Николе  во 2018 година бр. 0801- 516 што Советот на Општина Свети Николе 
ја донесе  на седницата одржана на ден 15.12. 2017 година.  

Бр.0901- 519/18       Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година         Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р.
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Врз основа на Законот за јавните патишта („Службен весник на 
РМ” бр. 26/96, 40/99, 96/2000, 29/02, 68/04 и 84/2008), Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 15.12.2017  година 
ја донесе следната 

 П Р О Г Р А М А 

 за  изградба,  реконструкција  и  одржување  на  локални 
патишта  и улици  во oпштина  Свети  Николе  во 2018 година  

Општи одредби: 

Оваа Програма претставува синтеза помеѓу потребите за 
одржување на постојната локална патна мрежа, нејзината 
неопходна реконструкција како и планирањата за изградба на нови 
локални патишта на ниво на oпштина Свети  Николе од една страна, 
како и изградба, одржување и реконстрикција на улиците во град 
Св.Николе и пошироко во oпштината.  

Потребите од пробивање, модернизација и одржување (тековно и 
инвестиционо) на локалните патни правци отсекогаш биле и се од 
перманентно значење за комуникација помеѓу населените места во 
општината. Исто така, патот заедно со водоснабдувањето и неки други 
основни предуслови за живот на човекот се основните потерби за 
развојот на стопанските капацитети од сите сфери на животот. Во таа 
насока, општината Свети Николе како земјоделско сточарски регион во 
распространето ридско планинско подрачје, со доизградбата на 
потребната локална патна мрежа до сите населени места може да се 
претендира на подинамичен развој, особено на сточарството, 
полјоделството, ловот, и планинскиот туризам во северозападниот дел 
на општината во така нарачениот “Ѓуришки регион”.  

Без постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу 
луѓето, размената на добра, дотурот на стока, а со тоа и секаква појава и 
иницијатива би се соочила со плоблеми уште во стартот. Токму од тие 
причини  општина Свети  Николе, посветува исклучително внимание на 
изградбата, одржувањето и реконструкцијата на постоечката патна 
мрежа, но ќе се залага за пробивање и изградба на локална патна мрежа 
до населените места каде тоа досега се уште не е сторено.  

Потребите за развојот на локалната патна мрежа се уште се 
големи иако досега постигнатите резултати посебно во последните 
десетина години се видливи и дадоа друг белег на Општината. Ако кон 
сето ова се додаде и нејзината географска местоположба и потребата од 
регионално и магистрално поврзување на целиот источен регион кон 
главниот град на Република  Македонија , кој според сите природни 
правци логички би било да поминуваат низ општина Свети  Николе, 
тогаш се добива слика за потребите од развојот на патната мрежа во 
општината  и  сите   патни правци.   

Локални патни правци  за   зимско  одржување  : 

Во општина Свети Николе, како локални патни правци се утврдени: 
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1. Локален пат број 1, од село Амзибегово, спој со регионален
пат Р-105, до село Црнилиште, во должина од 3,56 км, ширина на
коловозот 3,50 м асфалт и додатни банкини од по 1,00 метар од
двете страни на патот; делумно  1,8 км

2. Локален пат број 2, од село Црнилиште до спојот со
магистралниот пат М-5 кај село Сарамзалино, во должина од
2,74 км,  кој   е  асфалтиран;

3. Локален пат број 3, од село Пеширово до село Црнилиште, во
должина од 1,4 км, и ширина на коловозот од 5,5 м, асфалтиран

4. Локален пат број 4, спој од регионален пат Р-105, кон село
Ерџелија до село Мустафино , во должина од 7,7 км и ширина на
коловозот од 5м  изработен од асфалт како и банкини од двете
страни од по 1м;

5. Локален пат број 5, од село Ерџелија кон село Кадрифаково
до спојот со магистралниот пат М-5 кај,  во должина од 2,5,км и
ширина на коловозот од 5,5 м изработен од асфалт;

6. Локален пат број 6, од регионален пат Р-201, кај место викано
“Пусто Валевци” до село Д.Ѓуѓанци, во должина од 3,15 км,
ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асфалт и банкини
два пати по 1м;

7. Локален пат број 7, спој од регионален пат Р-201, кај место
викано “Пусто Валевци” до село Стањевци, во должина од
3,1км, ширина на коловозот од 5,00 м изработен од асвалт и
банкини два пати по 1м;

8. Локален пат број 8, од Свети Николе до село Кнежје, во
должина од 2,51 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од
асвалт и банкини два пати по 1м;

9. Локален пат број 9, од село Горобинци до село Сопот, во
должина од 3,42км, ширина на коловозот од 3,50 м изработен од
асвалт и банкини два пати по 1м;

10. Локален пат број 10, од село Сопот преку село Преод до село
Малино, должина од 10,87 км, ширина на коловозот од 3,5 м
изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;

11. Локален пат број 11, спој со магистрален пат” Овче Поле”до
село Богословец, во должина од 4,7 км, ширина на коловозот од
5,00 м  земјен  пат;

12. -Локален пат број 12, од село Преод до село Крушица, во 
должина од 3,5 км, земјен пат; 

13. Локален пат број 13, спој со магистрален пат М-5 кај” Овче
Поле”, до село Делисинци, во должина од 2,5 км, ширина на
коловозот од 5,00 м земјен пат;

14. Локален пат број 14, од село Д.Ѓуганци до село Г.Ѓуѓанци,  во
должина  од  3 км  пробиен патен правец;

15. Локален пат број 15, од село Г.Ѓуѓанци до село Строиманци,
во должина од 3,2 км, исто така пробиен

16. Локален пат број 16, од село Немањици до село Макреш, во
должина од 5,64 км, непробиен;

17. Локален пат број 17, спој со регионален пат Р-210, кај село
Мечкуевци до село Ранченци во должина од 1,4 км, и ширина на
коловозот од 5 м , асвалтиран;

18. Локален пат број 18, од село Ранченци до село Патетини, во
должина од 3,2 км, и ширина на коловозот од 4 м - асфалтиран; да
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19. Локален пат број 19, од село Немањици преку Буриловци до
село Ерџелија, во должина од 14,1 км, земјен пат;

20. Локален пат број 20, од село Буриловци преку село
Арбасанци до село Стануловци  во должина од 4,2 км
непробиен  земјен пат;

21. Локален пат број 21, од село Малино преку Алакинци до село
Стањевци, во должина од 6,7км , непробиен  земјен пат;

22. Локален пат број 22, спој од регионален пат Р-201, кој село
Мездра до село Орел во должина од 3,51 км и ширина на
коловозот од 3 м  изработен од асфалт како и банкини од двете
страни од по 1м;

23. Локален пат број 23,село Крушица до спој со пат Малино-
Сушица,  во должина од 4 км тампониран, од кој 2,0 км е и
асфалтиран.

24. Локален пат за изградба, од село Долно Ѓуѓанци до село
Горно Ѓуѓанци во должина од 3.3 километри, ширина на
коловозот од 4.0 земјен пат и е потребно истиот да се асфалтира.

Исто  така  во  оваа  програма  за  зимско  одржување  подлежат  и  сите 
улици  од  град  Свети  Николе. 

Локални патни правци   за  реконструкција  и  планирана  изградба: 

1. Локален пат  за  реконструкција  , спој клучка с.Пеширово   до
село Ерџелија во должина од 3,6 км и ширина на коловозот од 4,0
метри   изработен од асфалт и е  потребна  целосна
реконстукција  на  истиот;

2. Локален пат за  реконструкција  и  дел  за изградба од с. Сопот
до с. Малино, во должина од 9,0 км, ширина на коловозот од 4,0
метри. Во  должина  од 8,5  км  потребно  е  да  се  изврши
целосна реконструкција  на  постоечки  асфалтиран  пат , а  дел
од  0,5 км  е  земјен  пат  и  е  потребно  истиот  да  се  асфалтира;

3. Локален пат за  изградба, спој клучка  м.в. Преодски  ливади
до с. Алакинцисо  во должина од 3,3 км, ширина на коловозот од
4,0 м земјен пат  и  е  потребно  истиот  да  се  асфалтира;

4. Локален пат за  изградба  од  спој клучка  магистрален  пат
Штип- Велес  до с. Делесинци, во должина од 2,5  км ширина на
коловозот од 4,0 м земјен пат  и  е  потребно  истиот  да  се
асфалтира;

5. Локален пат  за  изградба  од  с.Преод  до с.Трстеник,  во
должина од 3,1 км ширина на коловозот од 4,0 м е земјен пат  и  е
потребно  истиот  да  се  асфалтира.

Од вкупната локална патна мрежа во должина 12,1  км ( 
ширина 4,0 метри) или  со  површина  од 48.400,00 м2  се  за 
реконструкција  на  постоечки  асфалт . 

Од вкупната локална патна мрежа во должина 9,4  км ( ширина 4,0 
метри) или  со  површина  од 37.600,00 м2  се  за  изградба на  пат 
со  тампонирање  и  асфалтирање  на  истиот  
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Програмата за изградба, реконструкција и одржување на 
локални  патишта и  зимско  одржување  на улици во општина 
Свети Николе, за 2018 година како извори за финансирање ќе ги 
има следниве: 

А. ИЗВОРИ НА ФИНАСИРАЊЕ 

1. Трансфери од магистрални и регионални
патишта

3.293.294,00 

. 
Вкупно: 3.293.294,00  

Вака планираните средства во 2017 година ќе бидат 
потрошени за изградба на нови и одржување на постоечките 
локални патишта и улици како и за зимско одржување во тековната 
година и тоа по следниот распоред на: 

Р А С Х О Д И 

ЈД ЈД 0 
Изградба и реконструкција на локалн 
патиштаи  улици 
Изградба  и  реконструкција на локални 
патишта 2.425.038,00 

- Зимско одржување на локални патишта 868.256,00 

  Се вкупно: 3.293.294,00 

Реализацијата на ова Програма воглавно ќе зависи од приливот 
на планираните средства во сите ставки од приходите. 

Доколку не се обезбедат палнираните средства,   општина Свети  
Николе ќе определи приоритет на планираните објекти по оваа 
Програма, како и степенот на реализација во рамките на обезбедените 
финансиски средства и други предуслови за отпочнување на работа. По 
потреба Програмата може да биде дополнувана, променувана. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ: 
Оваа Програма стапува на сила   со  денот  на  донесувањето, а ќе 

се  објави  во   „Службен   гласник  на   општина   Св.Николе”. 

Бр.0801-516  
Свети Николе         
 15.12.2017  год.  

   Совет на Општина Свети Николе 

       Претседател,    

   д-р  Кире Алексов 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 Решение за разрешување и именување  на член во Надзорниот Одбор за 
контрола на  materijalnoto-finansisko работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Свети Николе  бр. 0801- 517 
што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 15.12. 2017 година. 

Бр.0901- 519/19   Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, 
бр.5/02) како и член 26  од Законот за Јавните Претпријатија (,,Сл.Весник на РМ,, бр. 38/96,6/02,40/03, 
49/06,22/07 83/09,6/12), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 15.12. 2017 
година  донесе: 

 Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување  на член во Надзорниот Одбор за контрола на  materijalnoto-

finansisko работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе 

Член 1 

Од член во Надзорниот одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko работење на ЈКП 
“Комуналец” се разрешува: 

- Влатко Тошев 

 Член 2 

 За  член во Надзорниот  Одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko работење  на 
ЈКП “Комуналец” се именува:  

      - Наташа Ѓорчева 

     Член 3 

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети 
Николе”.   

          Бр.0801- 517               Совет на Општина Свети Николе 
         15.12. 2017 година               Претседател, 

 Свети Николе     д-р. Кире Алексов 



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

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлука за доделување на Општински признанија и награди за 2017 година бр. 
0801- 518 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 15.12. 2017 
година. 

Бр.0901- 519/20     Општина Свети Николе 
15.12. 2017 година     Градоначалник, 
Свети Николе       М-р. Сашо Велковски с.р. 

Vrz osnova na ~len 4 od Odlukata za vostanovuvawe na op{tinski priznanija i 
nagradi br.0801-563 (,,Slu`ben  glasnik na Op{tina Sveti Nikole,, br.5/06), Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole, na den 15.12.2017 godina donese  

O  D  L  U  K  A 
za dodeluvawe na op{tinski priznanija i nagradi za 2017 godina 

     ~len  1 
Za zna~ajni ostvaruvawa i postignuvawa vo vkupniot op{testven razvoj, 

unapreduvawe na lokalnata samouprava vo Op{tinata, za{tita i unapreduvawe na 
`ivotnata sredina i vo drugite oblasti na `ivotot i trudot {to pretstavuvaat poseben 
pridones za vkupniot napredok i afirmacija na Op{tina Sveti Nikole, PLAKETA se 
dodeluva na:   

1. “LION ”  DOO- Sveti Nikole
2. “BIM” AD- Sveti Nikole 
3. DPPU“ KOKI-LUKS”   s.Gorobinci  Sveti Nikole 
4. Zlatan Krkik-  Gradonaчalnik na Op{tиna Чичевац Р.Србија
5. Милка Крстева -  Медицинска сестра
6. Панчe Anastasov –  Мајстор Панта Шивач (Фудбалер) 

~len  2 

Pari~ni nagradi se dodeluvaat na : 

  ТЕОДОРА БОШКОВА u~enik  vo SOU “Ko~o Racin” Sveti Nikole vo iznos od  10.000,00 
denari. 

- za најдобар ученик во средно образование за учебната 2016/2017  

САРА ГОЛАКОВА  u~enik vo OOU”Kiril i Metodij” Sveti Nikole vo iznos od 6.000,00 
denari. 

- За најдобар ученик во основно образование за учебната 2016/2017 

АНГЕЛА ИВАНОВСКА  u~enik vo OOU”Dame Gruev”  s.Erxelija vo iznos od 6.000,00 denari. 
- za најдобар ученик во основно образование за учебната 2016/2017 



  БОЈАНА АНДОНОВА u~eniк vo OOU”Goce Del~ev” Sveti Nikole, vo iznos od 6.000,00 
denari. 

- za најдобар ученик во основно образование за учебната 2016/2017 

 АНГЕЛА ИВАНОВСКА u~enik  vo OOU”Даме Груев” с. Ерџелија vo iznos od  3.000,00 denari. 
        - za освоено прво место во основно образование на литературен конкурс на тема “Свети 

Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

ЛУКА ДЕРМЕНЏИЕВ u~enik  vo OOU”Гоце Делчев” Sveti Nikole vo iznos od  1.500,00 denari. 
        - za освоено второ место во основно образование на литературен конкурс на тема “Свети 

Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

ЕВДОКИЈА МАРКОВА u~enik  vo OOU”Кирил и Методиј” Sveti Nikole vo iznos od  1.000,00 
denari. 

  - za освоено трето место во основно образование на литературен конкурс на тема “Свети 
Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

ТЕОДОРА БОШКОВА  u~enik  vo СOU”Кочо Рацин” Sveti Nikole vo iznos od  3.000,00 denari. 
        - za освоено прво место во средно образование на литературен конкурс на тема “Свети 

Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

МАЈА КОЦЕВА u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  1.500,00 denari. 
        - za освоено второ место во средно образование на литературен конкурс на тема “Свети 

Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

АНГЕЛА ДЕРМЕНЏИЕВА u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  1.000,00 
denari. 

  - za освоено трето место во средно образование на литературен конкурс на тема “Свети 
Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

АНАСТАСИЈА ДИМКОВА u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  3.000,00 
denari. 

  - za освоено прво место во средно образование на ликовен  конкурс на тема “Свети 
Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

АНАБЕЛА НИКОЛОВА u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  1.500,00 denari. 
        - za освоено второ место во средно образование на ликовен  конкурс на тема “Свети 

Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

ЕВА МИЛЕНКОВА u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  1.000,00 denari. 
        - za освоено трето место во средно образование на ликовен  конкурс на тема “Свети 

Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

АНГЕЛА ИВАНОВСКА u~enik  vo OOU”Даме Груев“ с. Ерџелија vo iznos od  3.000,00 denari. 
        - za освоено прво место во основно образование на ликовен  конкурс на тема “Свети 

Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

МАРТИНА ДЕНКОВА u~enik  vo OOU”Кирил и Методиј” “Sveti Nikole vo iznos od  1.500,00 
denari. 

  - za освоено второ место во основно образование на ликовен  конкурс на тема “Свети 
Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 

АНДРЕА МАНОИЛОВА u~enik  vo OOU”Гоце Делчев “Sveti Nikole vo iznos od  1.000,00 denari. 
        - za освоено трето место во основно образование на ликовен  конкурс на тема “Свети 

Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 



БИЛЈАНА МИШЕВА – наставник vo ООУ ,,Даме Груев,, -“ с.Ерџелија vo iznos od  10.000,00 denari. 
    - za просветен работник на годината за учебната 2016/2017 год 

~len  3 

       Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na Op{tina Sveti Nikole” . 

Br.0801-518   
15.12.2017 godina 
Sveti Nikole  

   Совет на Општина Свети Николе 

       Претседател,    

   д-р  Кире Алексов с.р.



С О Д Р Ж И Н А 

Решение за именување на претседател и членови во  Одборот за доделување на општински 
признанија и награди 

Решение за разрешување и именување член во УО на Детска Градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети 
Николе 

Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за  извештајниот 
период (комулативно) за квартал Трети од 01.01. 2017 година до 30.09.2017 година 

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за трет квартал за 2017 година 

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ квартал 

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните 
претпријаија основани од општините 

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2018 година 

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2018 година; 

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита  во 
2018 година 

Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2018 
година 

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и 
противпожарната заштита  во 2018 година 

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади 
во 2018 година 

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието 
во 2018 година 

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната 
соработка   во 2018  година 

Програма за работата на Комисијата за родова рамноправност за 2018 година 

Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
Локалниот економски развој во 2018 година 

  Програма за активностите на Општина Свети Николе  за поддршка на НВО 
секторот во 2018 година 

Програма за  изградба,  реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и улици  во 
oпштина  Свети  Николе  во 2018 година; 

Решение за разрешување и именување  на член во Надзорниот Одбор за контрола на  
materijalnoto-finansisko работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Свети Николе 

Одлука за доделување на Општински признанија и награди за 2017 година 
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