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ЗАКЛУЧОК

За објавување na Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2016
година бр. 0801 - 134 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 23.02.
2017 година.

Бр.0901-149
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
ЗА ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

Општина Свети Николе во текот на четвртиот квартал од 01.01.2016 до
31.12.2016 година има реализација на Буџетот на Општина Свети Николе во вкупен
износ од 282.994.576,00 денари или изразено во процент изнесува 80,63 %,
споредено план со реализација.
Основниот буџет на Општина Свети Николе за четвртиотт квартал има
реализација од 104.167.458,00 денари или изразено во проценти изнесува 67,28%.
Следејќи ја историјата на базата на податоците за реализацијата во последните пет
години мораме да напоменеме дека ЧЕТВРТОТ квартал од 2016 годината не е на ниво
кое би требало да го има за овој квартал и поради отстапувањата кои ги има во делот
на предвидувањата од секторот за урбанизам посебно во програмата за уредување на
градежно земјиште. Со анализата која е направена во одделението за финaнсии и
буџет констатирано е дека предвидувањата кои ги има направено од Секторот за
урбанизам се преценети и поради субјективни и објективни причини поради
спроведување на избори кои повлекуваат низа законски кочници во нивното
реализирање, истите ќе останат нереализирани и на многу пониско ниво во однос на
планираното за 2016 година. Поради оваа причина иако направивме напори за
подобрување на планирањето н априходите наспроти расходите не се оствари целта за
реализација и остварување на приходите од делот на урбанизам и истите остануваат
како предмет на опсервација за наредните буџети кои ќе ги донесува општината.
Во делот на даночната политика и наплатата на приходите максимално се
работи на подобрување на наплатата на данокот на имот посебно кон правни субјекти
и ефикасноста од преземаните мерки ќе се отслика во последниот квартал на 2016
година.Општина Свети Николе максимално се обидува да ја подобри својата
ликвидност со тоа што се исплатени заостанатите обврски кон коминтентите и се
применува политика на економичност, ефикасност и ефективност во реализирањето на
расходите и потребите кои ние ги имаме како општина. Од погоренаведените анализи
ќе се овозможило поголема финансиска сигурност на самата општина а со тоа и ќе се
спречи нерационално задолжување на општината. Според вкупните приходи
општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел во вкупен износ од
104.167.458,00 денари, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од
100.679.358,00 и салдо на 31.12.2016 во износ од 5.513.982,00 денари.разликата од
2.025.881,00 денари која се појавува помегу приходниот дел се состои во тоа што
реализацијата на пренесениот вишок од претходната година не влегува во извештајот
за реализација. Кварталниот извештај е преглед на реално убрани финансиски средста
и реално потрошени во една фискална година. Со овој вишок потрошен од 2.025.881,00
кој како пренесен е рeализиран во 2016 година вкупните приходи изнесуваат
106.193.340,00 денари според сметководствена евиденција.
Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата
на плата, надоместоци и придонеси има потрошено 24.919.799,00. Остатокот на
средства кои ги планира општината за исплата на обврските сервисираат и е на
повидок да се воведе максимална финансиска контрола и дисциплина во делот на
исплатата на основниот буџет врз основа на доспеаност согласно законот за
финансиска дисциплина.

Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како
реализација/план за овој четврт квартал од 2016 се добива следната слика на
реализација на трошоци во основниот буџет:


За плати и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се
потрошени 24,75% од вкупните расходи, a соодносот реализација/план е 97,05



За трошоци кои се од делот на тековната резерва( непредвидени трошоци) во
кој спаѓаат исплатите на смртен случај на член на потесно семејство како и
трошоци кои не се опфатени со тендерска набавка и договори а се неопходни
за исплата, како и одлуки донесени од страна на советот во вкупната
реализацијата изнесува 0,60% а соодносот план/реализација е 93,18%



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 0,22% од вкупните трошоци или во
денари изразено изнесува 222.167,00 денари, а соодносот реализација/план е
42,75%



За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и
телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени
се 88,93 % од планираните трошоци или во денари изразено изнесува
9.959.849,00 денари, а во однос на вкупните трошоци е 9,89%



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 3.711.170,00 или 47,00% од планираните трошоци, во однос на
вкупните трошоци реализирано е 3,68%



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
4.254.778,00 денари или во проценти 59,30% од планираното, во однос на
вкупните трошоци реализирано е 4,22%



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 во номинален износ 9.188.389,00
денари или изразено во проценти 9,12% од вкупните расходи, а реализирано
во однос на планирано е 52,29%



За расходите 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 4.730.102,00 денари или 87,91%, а во однос
на вкупните расходи 4,83%


На ставката 427 која се однесува за привремени вработувања за лицата
вработени по договор со Агенција за привремени вработувања потрошени се
1.627.162,00 или изразено во проценти 90,29% или во однос со вкупните
расходи 1,61 %.



На ставката за каматни плаќања кон домашни кредитори исплатени се
12.501.,00 денари или во однос на планираните 96,16%



На ставката 461 –субвенционирање до јавни претпијатија имаме 100%
реализација од вкупно планиранитеи реализираните расходи а износот од
2.000.000,00 денари е 1,98 % од вкупниот расход.



На ставките 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 четврт квартал од годината во
износ од 2.158.255,00 денари или изразено во проценти 90,38 %, а во однос на
вкупните расходи е 2,14%



За разни трансфери има исплатено 1.254.745,00 денари и процентот изнесува
62,27%, а во однос на вкупните расходи е 1,24%



За исплати по извршни исправи на ставка 465 има исплатено износ од
3.712.608,00 денари кои споредено со планираното изнесува 95,50 %, а во
однос на вкупните расходи тој процент изнесува 3,68%



Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош,и
награда за новороденчина како исплати за лица кои склучиле брак над 40
години изнесува 1.571.113,00 денари или тоа изразено во процент изнесува
68,38%, а во однос на вкупните расходи е реализирано 1,56%



За набавка на опрема и машини имаме рализациај од 1.741.198,00 денари и
овој износ процентуално спореден со планот изнесува 71,97 % а во вкупните
расходи овој расход влегува со 1,72%



За изградба и реконструкција на патишта улици и автопати има реализација
во износ од 28.542.026,00 или процентуално изнесува 47,00%, во однос на
вкупните расходи реализацијата е 28,34%



За вложувања во нефинансиски средства исплата на надоместоци за
експропријација имаме испалтено 477.100,00 денари или 41,48% од вкупно
планираните а овој расход влегува во вкупните расходи како 0,47%

1.1 Предвиден Буџет за 2016

1.2 Реализиран Буџет за 2016 година по компоненти

1.3. Графиконски приказ на реализирано / остварено на Буџетот за 2016 година
Според претходно наведените показатели можеме да констатираме дека основниот
Буџет на општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2016 година изнесува 67,28%
во приходниот дел а расходите ни се остварени во износ од 65,03%.
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 2016
година.
Во делот за наменските дотации мора да се каже дека тие се реализирани во
износ од 143.553.995,00 денари или изразено во проценти 98,41%. Динамиката на
реализација е на идеална страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2016 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 подобрување на условите во делот на капиталните инвестирања
и испалтени се финансиски средства за санација на кровот во основното општинско
училиште „Кирил и Методиј“, како и за во детската градинка „Рахилка Гонев“. Особено
има проблем во делот на сервисирање на оперативните трошоци во делот на средното
образование и постојана борба за санирање на наталожените обврски од некој подолг
временски период.Вкупната реализација на расходната страна на буџетските
корисници изнесува 142.306.279,00 денари или изразено 99,13% реализирано во однос
на планирано.
Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација од 12.183.666,00 и
процентот изнесува 72,48 %. Процентот на реализација во делот на приходите и
расходите изнесува 100 % затоа што потрошени се средства во износ од 1.033.025,00
денари кои останаа како пренесен вишок од 2015 во 2016 година. Вишокот на
31.12.2016 година изнесува 444.008,00 денари.Динамиката на активностите кои се
спроведуваат во делот на самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво
но сеуште не се на потребното ниво кои се стремиме да го постигнеме како буџетски
аналитичари.Кога станува збор за овие приходи никогаш не можеме да ги предвидиме
во реални рамки затоа што имаме големи промени во делот на остварувањата како и
во спроведувањето на политиките кои ги имаат зацртано буџетските корисници.
Во делот за кредити Општина Свети Николе во 2016 година има предвидено
24.000.000,00 од кои во четвртиот квартал има реализација од 23.624.750,00 или
98,43%.

Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи во Основниот Буџет во четвртиот
квартал за 2016
конто

Опис на приход

711

Danok od dohod, dobivka i
kapitalni dobivki

Планирано
2.030.000,00

Реализирано
1.959.678,00

713

Danoci na imot

20.150.000,00

11.176.282,00

717

Danoci na specifi~ni
uslugi

42.337.526,00

23.254.664,00

3.514.582,00

248.925,00

850.000,00

749.418,00

2.210.000,00

1.427.454,00

718
722
723

Такси за користење или
вршење на дејност
Taksi i nadomestoci
Administrativni taksi i
nadomestoci

724

Drugi Vladini uslugi

725

Drugi nedano~ni prihodi

741

10.000,00
1.100.000,00

1.118.125,00

Transferi od drugi nivoa
na vlast

26.157.412,00

28.442.540,00

742
731

Донации од странство
Продажба на капитални
средства

1.300.000,00

733

Продажба на земјиште и
нематријално вложување

55.145.000,00

35.790.372,00

154.804.520,00

104.167.458,00

Вкупно

Во табелите кои што следат се прикажани приходите на основниот буџет на Општина
Свети Николе за 2016 година како и реализацијата на истите по намени.

1.Табеларен приказ на предвидени приходи на Општина Свети Николе на основен
буџет за 2016 година.

2.Табеларен приказ на реализирани приходи на Општина Свети Николе на основен
буџет за 2016 година.

3. Споредба на планирани/реализирани приходи на Општина Свети Николе на основен
буџет за 2016 година за четвртиот квартал.
Во табелите кои што следат се прикажани расходите на основниот буџет на Општина
Свети Николе за 2016 година како и реализацијата на истите по намени.

1. Табеларен преглед на предвидени расходи во буџет на Општина Свети Николе
во 2016 година.

2. Табеларен преглед на реализирани расходи во буџет на Општина Свети Николе во
2016 година заклучно со четвртиот квартал.

3. Споредба на планирани/реализирани приходи на Општина Свети Николе на основен
буџет за 2016 година за четвртиот квартал
Совет на Локална Самоуправа
Бр.0801-134
23.02.2017

Свети Николе

Претседател,
_________________________
Илија Стоилев

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување na Квартален извештај на буџетот на Општина Свети Николе за извештајниот период
(комулативно) за квартал – ЧЕТВРТИ од 01.01. 2016 година до 31.12. 2016 година бр. 0801 - 135 што Советот
на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 23.02. 2017 година.

Бр.0901-149/2
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Образец K1

Квартален извештај на буџетот на општина СВЕТИ НИКОЛЕ за извештајниот период ( комулативно) за квартал - ЧЕТВРТИ од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година
Општина:
ИзвештаенСВЕТИ
периодНИКОЛЕ
: од 01.01.2016година до
31.12.2016год
(ден,месец, година)
(ден,месец,година)
Датум на поднесување на извештајот:
06.02.2017

Буџет за 2016
Prihodi - Kvartal -^ETVRTI
План

Реализација
на ~etvrti ти
квартал

Наменскадотацијаза 2016

Самофинансирачки
активностиза 2016

Реализација
на~etvrti
квартал

План

Реализација
на~etvrti
квартал

План

Донацииза 2016
Кредитиза 2016 година
година
Реализаци
Реализаци
јана
ја на
План
План
~etvrti
~etvrti
квартал
квартал

(во денари/
Вкупноза 2016 година
Реализација
на~etvrti
квартал

Останато
нереализирано
од 2016

228.576.795
222.912.361

41.948.166
28.220.380

80.445.000
99.837.220

59.415.122
60.264.215

21.029.878
39.573.005

План

TEKOVNO OPERATIVEN BILANS:
VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI
VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI

98.359.520
89.917.133

68.377.086
69.919.034

145.860.813
144.024.323

143.553.995 16.809.495
140.502.403 16.406.653

12.183.666
11.918.915

9.495.133
784.632

4.462.048
572.009

56.445.000
64.887.387

35.790.372
30.760.324

0
1.836.490

0
1.803.876

36.639.549
1.959.678

0

0

0

0
0

0 270.524.961
0 251.132.741

0
402.842

0
264.751

0
8.710.501

0
3.810.514

0

0

0

0

0

0

68.032.108

36.639.549

31.392.559

0 16.509.495

11.146.543
3.481

0

0

0

0

20.679.495

14.441.540

6.237.955

15.054.515

10.910.457
4.169
228.436
1.037.123
1.037.123

9.495.133

4.462.048

0

0 181.813.358

177.495.706

4.317.652

0

0

35.790.372

20.654.628

KAPITALEN BILANS:
VKUPNI KAPITALNI PRIHODI
VKUPNI KAPITALNI RASHODI

711
712
713
714
715
717
718
721
722
723
724
725
741
742
743
744

731

68.032.108
DANO^NI PRIHODI
Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 2.030.000
Pridonesi за социјалноосигурување
20.150.000
Danoci na imot
Doma{ni danoci na stoki i uslugi
Danok od me|unarodna trgovija i transakcii (carini i dava~ki)
42.337.526
Danoci na specifi~ni uslugi
Taksi наkoristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost3.514.582
4.170.000
NEDANO^NI PRIHODI
Pretpriema~ki prihod i prihod od imot
Глоби, судскии административни
такси
850.000
Тaksi i nadomestoci
2.210.000
10.000
Drugi Vladini uslugi
1.100.000
Drugi nedano~ni prihodi
26.157.412
TRANSFERI I DONACII
26.157.412
Transferi od drugi nivoa na vlast
Донацииод странство
Kapitalni donacii
Тековнидонации
ПРИХОДИ
ВКУПНИКАПИТАЛНИ
56.445.000
КАПИТАЛНИПРИХОДИ
1.300.000
Proda`ba na kapitalni sredstva

24.000.000 23.624.750
24.000.000 23.624.750

11.176.282

23.254.664
248.925
3.294.997
749.418
1.427.454
1.118.125
28.442.540
28.442.540

145.860.813
145.860.813

143.553.995
143.553.995

1.454.980
300.000
300.000

9.385.133
110.000
35.790.372

0

0

0

0

0

1.491.502
2.970.546

0

56.445.000

732
733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa 55.145.000
734 Приходиод дивиденди
ДОМАШНОЗАДОЛЖУВАЊЕ
754 Другодомашнозадолжување

35.790.372
24.000.000 23.624.750
24.000.000 23.624.750

Наменскадотацијаза 2016

Буџет за 2016
Rashodi - Kvartal - ^ETVRTI
План

401
402
403
404
411
412
413
414
420
421
423
424
425
426
427
451
452
453
461
462
463
464
465

ПЛАТИИ НАДОМЕСТОЦИ
Osnovni plati
Pridonesi za socijalno osiguruvawe
Ostanati pridonesi od plati
Надоместоци
РАСХОДИ
РЕЗЕРВИИ НЕДЕФИНИРАНИ
Finansirawe na novi programi i potprogrami
Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)
Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
Резервиза капиталнирасходи
СТОКИ ИУСЛУГИ
Patni i dnevni rashodi
Komunalni uslugi,greewe, komunikacija i transport
Материјалии ситенинвентар
Popravki i tekovno odr`uvawe
Dogovorni uslugi
Drugi tekovni rashodi
Privremeni vrabotuvawa
КАМАТНИПЛАЌАЊА
Kamatni pla}awa kon nerezidenti kreditori
Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast
SUBVENCII I TRANSFERI
Subvencii za javni pretprijatija
Subvencii za privatni pretprijatija
Transferi do nevladini organizacii
Razni transferi
Исплатапо извршниисправи
SOCIJALNI BENEFICII
Socijalni nadomestoci
Pla}awa na beneficii od Фond от заПИОМ

471
472
473 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za vrab.
474 Pla}awa na nadomestoci od Fondot za zdrav.
OTPLATA NA GLAVNICA

Реализација
на~etvrti
квартал

Реализација
на~etvrti
квартал

План

Донацииза 2016
година

Самофинансирачки
активностиза 2016
Реализација
на~etvrti
квартал

План

25.676.418
16.977.369
6.155.333

24.919.799
16.572.327
5.984.269

125.276.309
91.285.074
33.984.235

125.012.321
91.076.417
33.935.904

885.140
621.816
229.988

702.236
492.350
183.222

2.543.716
640.000

2.363.203
596.396

7000
0

0

33336
0

26664
0

640.000

596.396

51.537.328
515.000
11.198.500
7.895.569
7.175.000
17.571.000
5.380.300
1.801.959

33.693.617
222.167
9.959.849
3.711.170
4.254.778
9.188.389
4.730.102
1.627.162

15.490.082 15.521.513
1.440
137.000
8.225.177 1.703.280
1.741.483 10.971.731
1.164.458
491.000
3.709.891 1.343.502
647.633
875.000

13000
13000

12501
12501

10.290.387
2.000.000

9.125.608,00
2.000.000

2.387.955
2.015.000
3.887.432
1.760.000
1.760.000

2.158.255
1.254.745
3.712.608
1.571.113
1.571.113

18.748.014
1.500
9.895.703
1.960.917
1.779.708
4.367.460
742.726

Кредитиза 2016 година

Реализаци
јана

План

23624750
23624750

~etvrti
квартал

Вкупноза 2016 година

Реализаци
ја на

План

375.250

~etvrti
квартал

План

Реализација
на~etvrti
квартал

Останато
нереализирано
од 2016

150.634.356

1.203.511

0

0

0

0 151.837.867

0

0

0

0

640.000

596.396

43.604

11.216.679
80.099
982.668
8.238.724
325.750
1.011.240
578198

784.632
420509

572.009
291724

0

0

86.591.487

60.972.387

25.619.100

110000

70541

254.123

209.744

0

0

0

0

0

0

0

0

10.290.387

9.125.608

1.164.779

0

0

0

0

0
0

0

0

0

1.760.000

1.571.113

188.887

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori
492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
KAPITALNI RASHODI
480 Купувањенаопремаи машини
481 Гrade`ni objekti
482 Другиградежни
објекти
483 Купувањенамебел
484 Стратешкистокии другирезерви
485 Вложувањаи нефинансиски
средства
486 Купувањенавозила
487 Капиталнитрансферидо вонбуџетскифондови
488 Капиталнидотациидо ЕЛС
489 Капиталнисубвенциизапретпријатија
и невладини

64.887.387
2.419.200

30.760.324
1.741.198

1.836.490
546.000

1.803.876
513.386

402.842
297.842

264.751
215.278

8.710.501

3.810.514

24.000.000 23.624.750

60.718.187

28.542.026

1.263.291

1.263.291

80.000

30.000

8.710.501

3.810.514

24.000.000 23.624.750

1.150.000
600.000

477.100

27.199

27.199

25.000

19.473

75.837.220

60.264.215

15.573.005

Sovet na Oпштина Свети Николе
Б.0801-135

Pretsedatel,

23.02. 2017
Свети Николе

Ilija Stoilev s.r.

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување na Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините
и јавните претпријатија основани од општините бр. 0801 - 136 што Советот на Општина Свети Николе го
усвои на седницата одржана на ден 23.02. 2017 година.

Бр.0901-149/3
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев 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:

СВЕТИ НИКОЛЕ

Izve{taen period :

od

01.01.2016

godina

( den, mesec, godina)
Datum na podnesuvawe na izve{tajot:

do

31.12.2016

godina

( den, mesec, godina)
07.02.2017

( den, mesec, godina)

( vo originalna valuta)

Dolg na op{tinata

Reden
broj

1
2
3
4
5
6
7

Oznaka
na
kredit

Naziv na
Originaln
kreditot i Заемодавач
a valuta
namena

МСИП /48
МСИП /48

Светска БанкаМКД
Светска БанкаМКД

Kamatna
stapka
Iznos
%
47.602.286
47.602.286

Dostasana
Periodi~n Datum na
otplata Datum na otplata na
obvrska
Iznos na Garantiran
ost na
kredit
kamata
na
( vo
povle~eni
otplata*
Rok na
Grejs
glavnina
izve{tajniot
tran{i (vo
otplata period
Po
originalna
Posle
Kama
(da/ne)
(a, b, v, g,d) Prv sl
Prv
Glavnica
valuta)
den
ta
ed
en
13 год . 3 год .
18.08.2016 12.501
13 год . 3 год .

Platena obvrska
Datum na ( vo izve{tajniot
period)
dostasuva
we na
obvrskata
Glavnica Kamata
15.08.2016 9.495.084
16.12.2016 14.129.666

12.501

Dostasana
neplatena
obvrska
( vo

Sostojba na dolgot za
Datum na
izve{tajniot period**
otplata
na
na
obvrskata Glavnic
Kamata
na krajot
a
po~etokot
15.08.2016
16.12.2016

0

Zabele{ki:
Општина Свети Николе езадолжена, ima izvr{eno isplata za iznosot koj go naveduvame vo ovoj izve{taj.

( vo originalna valuta)

Dolg na JP osnovani od op{tinata

Reden
broj

Oznaka
na
kredit

Naziv na
Originaln
kreditot i Заемодавач
a valuta
namena

Kamatna
stapka
Iznos

1
2
3
4
5
6
7

%

Dostasana
Periodi~n Datum na
Platena obvrska
Iznos na Garantiran
otplata Datum na otplata na
obvrska
ost na
Datum na ( vo izve{tajniot
kredit
kamata
povle~eni
na
( vo
otplata*
period)
Rok na
Grejs
dostasuva
tran{i (vo
glavnina
izve{tajniot
otplata period
we na
Po
originalna
Posle
Kama obvrskata
sl
(da/ne)
(a, b, v, g,d) Prv
Prv
Glavnica
Glavnica Kamata
valuta)
den
ta
ed
en

Dostasana
neplatena
obvrska
( vo

Datum na
otplata
na
na
obvrskata Glavnic Kamata
a
po~etokot

Zabele{ki:
Нема задолжување од страна на јавнотопретпријатие

Sovet na Op{tina Sveti Nikole
0801-136
23.02.2017година
Свети Николе

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

Sostojba na dolgot za
Заемо
izve{tajniot period**

Ilija Stoilev

prima~
(naziv
na krajot na JP)

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување na Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за четврти квартал
бр. 0801 - 137 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 23.02. 2017
година.

Бр.0901-149/4
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Образец K2
Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski - zbiren za ~etvrti kvartal
Op{tina:
Kvartal: ^ETVRTI KVARTAL
Датум на поднесување на извештајот:

SVETI NIKOLE
od 01.01.2016 godina do 31.12.2016 godina
07.02.2017
(den, mesec, godina)

Meseci

Obvrski do 30 dena

januari
fevruari
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septemvri
oktomvri
noemvri
dekemvri

2.124.000
386.666
867.854
217.671
1.869.348
115.259
1.923.687
1.729.105
2.968.791
539.908
4.281.676
8.241.418

Obrazlo`enie:

Br.0801-137
23.02.2017godina
Sveti Nikole

Obvrski do 60 dena
4.138.802
4.654.383
289.458
239.874
257.185
1.495.942
112.087
1.704.721
1.710.935
1.252.220
319.821
447.308

utu`eni

Obvrski nad 60 dena
neutu`eni
8.804.071
4.952.631
8.037.441
5.659.448
5.702.481
5.143.975
5.397.024
4.751.349
5.749.650
5.592.012
3.131.939
2.594.094

Vkupno
8.804.071
4.952.631
8.037.441
5.659.448
5.702.481
5.143.975
5.397.024
4.751.349
5.749.650
5.592.012
3.131.939
2.594.094

Vkupno
15.066.873
9.993.680
9.194.753
6.116.993
7.829.014
6.755.176
7.432.798
8.185.175
10.429.376
7.384.140
7.733.436
11.282.820

Rashodna stavka
401
402
403
404
411
412
413
414
420
421
423
424
425
426
427
451
452
453
461
462
463
464
465
471
472
473
474
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
491
492
493
Total

(во denari)
Vkupno obvrski
49.765

6.350
21.465
891.749
217.538
484.446
1.428.289
968.196

302.260
6.838.862

73.900

11.282.820

Op{tina Sveti Nikole
_______________________________
Ilija Stoilev

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување na Одлука за проширувaње на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2017
година бр. 0801 - 138 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.02.
2017 година.

Бр.0901-149/5
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34
од Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,4/2008,103/2008,156/2009,95/2010,180/2011,171/2012, 192/2015 и
167/2016) Советот на Општина Свети Николе на 72-та седница одржана на 22.02.2017 година, донесе

O

D

L

U

K

A

Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina SVETI NIKOLE
Za 2017 godina
^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina SVETI NIKOLE
za 2017 godina, na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

SAMOFINAN.

DOTACII

DONACII

KREDITI

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :
00
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni

0

3.554.529

0

0

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :
K20

MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST

421110 Elektri~na energija

70.000

0

0

421120 Vodovod i kanalizacija

40.000

0

0

421320 Telefon i telefaks

15.000

0

0

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci

15.000

0

0

5.000

0

0

15.455

0

0

6.000

0

0

19.309

0

0

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska
oprema

7.000

0

0

425990 Drugi dogovorni uslugi

8.000

0

0

426210 Rashodi za reprezentacija

8.000

0

0

22.000

0

0

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od
strana na vrabotenite

16.000

0

0

423620 U~ili{ni materijali

15.000

0

0

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena

15.236

0

0

424210 Odr`uvawe na zgradi

578.098

0

0

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

100.000

0

0

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska
oprema
426990 Drugi operativni rashodi
K30

MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od
strana na vrabotenite
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
N10

OSNOVNO OBRAZOVANIE

425990 Drugi dogovorni uslugi

9.810

0

0

426310 Seminari i konferencii

20.000

0

0

426410 Objavuvawe na oglasi

31.624

0

0

480190 Kupuvawe na druga oprema

31.160

0

0

482920 Izgradba na drugi objekti

1.551.662

0

0

690.059

0

0

205.116

0

0

60.000

0

0

3.554.529

0

0

N20

SREDNO OBRAZOVANIE

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto
V10

DETSKI GRADINKI

421240 Te~ni goriva
425420 Primarna zdravstvena za{tita
0

БР.0801-138
23.02.2017

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tina Sveti Nikole
ILIJA STOILEV с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување na Програма за јавни работи во 2017 година бр. 0801 - 139 што Советот на Општина
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2017 година.

Бр.0901-149/6
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 7, став 1 од Законот за комунални дејности („Сл. весник на РМ“ бр.95/12),
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден. 23.02. 2017 година, донесе:

ПРОГРАМА
за Јавни работи во 2017 година

Рамка на програмата
Комуналните дејности се дејности од јавен интерес. Основните услови и начинот на вршење
на комуналните дејности, финансирањето на комуналните дејности, финансирањето на изградбата и
одржувањето на објектите на комуналната инфратсруктура се уредуваат со Законот за комунални
дејности.
Според членот 7 став 1 и 2 од Законот за комунални дејности :
„Комуналните дејности се вршат врз основа на развојни планови и програми. Развојните
планови за вршење на комунални дејности се донесуваат во период од три години од страна на
Советот на Општината”.
Горенаведениот закон вклучува одредби со кои што се уредени одредени надлежности на
Општината и јавните комунални претпријатија основани од Општината , како даватели на комунални
услуги. 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 2017 година ќе
бидат насочени кон донесување на сите потребни акти и програми со цел ефикасно извршување на
комуналните услуги согласно овој закон преку примена и на дополнителни и нови практични
пристапи со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските
одредби во оваа област.

Развојни приоритети
Согласно Законот за локална самоуправа една од клучните надлежности на општините е
планирањето на локалниот економски развој, водење на локална економска политика, потоа
поддржување на развојот на малите и средни претпријатија и претприемништвото на локално ниво,
како и промовирање и воспоставување на партнерства. Во оваа насока, Советот на Општина Свети
Николе усвои Стратегија за локален развој на општината во која главна стратешка цел е
намалување на невработеноста која во Општина Свети Николе изнесува околу 17,3% од вкупното
население (или 3200 лица) според официјалните податоци од Центарот за вработување.
Од извршената Анализа на пазарот на трудот на Општина Свети Николе меѓу другото
констатирано е дека:



Огромно е учеството на невработените со ниско ниво на образование (I и II степен на
стручна подготовка т.е неквалификувани) - 36,65% од вкупниот број на невработени.



Голем е бројот на невработените лица кои чекаат вработување подолго од 1 години 39,85%.



Голем е бројот на невработени лица на возраст над 55 години – 23,5%.

За да се стимулира вработувањето на овие најзагрозени категории на невработени лица се
предвидува нивно ангажирање во организирани работни активности во рамките на програма за
Јавни работи од областа: Одржување и обновување на јавната инфраструктура и Одржување и
заштита на животната средина.
За извршување на оваа надлежност во општина Свети Николе одговорно е ЈКП „Комуналец“,
ЈП Погребални услуги и Општината преку Одделението за Комунални дејности
Со цел да се даде поддршка на работата на јавните претпријатија и општината за ефикасно
спроведување на надлежноста од областа на заштита на животната средина и природа, уредување
на просторот и градежното земјиште и комуналните дејности (одржување на јавна чистота) потребно
е превземање на организирани акции со поддршка на општината и ЈKП, во кои ќе се ангажираат
дополнителни човечки ресурси со моментален статус на невработени лица.
Во општина Свети Николе има голем број на слободна работна сила која може да биде
ангажирана во работни активности кои не бараат стручност и формално образование, а се во
рамките на програмските активности на јавните претпријатија и Општина Свети Николе. При
спроведување на организираните акции, предност ќе се даде на вработување на долгорочно
невработените лица (39,84% од вкупниот број на невработени) која е најбројна во општината, на
неквалификуваната работна сила со ниско ниво на образование (36,65% од вкупниот број на
невработени) и на невработените лица на возраст над 55 години (23,5% вкупниот број на
невработени).
Цел
Основна цел на Програмата е да се даде придонес кон:
 Намалување на стапката на невработеност, привремено намалување на сиромаштијата и
економско-социјалните тензии преку ангажирање на 38 невработени лица за период од 7
месеци, со акцент на долгорочно невработени неквалификувани и полуквалификувани лица,
 Обезбедување на посовремени услови за живот и работа на граѓаните преку обновување и
уредување на јавната инфраструктура и одржување и заштита нa животната средина.

Програмски активности
Во рамките на програмата за Јавни работи, Општина Свети Николе во парнерство со ЈКП
Комуналец, и ЈП Погребални услуги, за период од 7 месеци ќе ангажира 38 невработени лица со
акцент на долгорочно неработени лица, неклвалификувани и полуквалификувани. Со проектот ќе се
спроведат работни активности од областа на заштита на животната средина за чистење и
одржување на критичните точки од аспект на загадувањето ( градски паркови, излетнички места,
гробишта, просторот на индустриската зона, дивите депонии во и околу градот), и од областа на
обновување и одржување на јавната инфраструктура т.е уредување и санација на уличната
инфраструктура во градот Свети Николе.
Програмата предвуидува извршување на следните групи на активности по одредена
временска динамика:
(Динамичкиот план за извршување на активностите е во прилог):
1 активност:
Чистење, хортикултурно уредување и поставување на урбана опрема( клупи ,летниковци и корпи за
отпадоци) во градските паркови,
2 активност:
Санација на тротоарните површини, хортикултурно уредување и расчистување на центарот на
градот Свети Николе,

3/ активност:
Чистење и уредување на излетничко место Ѓуриште и излетничко место Крушки,
4 активност:
Расчистување на дивите депонии во и околу градот вклучувајќи ја индустриската зона и
порамнување на цврстиот отпад во градежната депонија,
5 активност:
Чистење на одводен канал во градски гробишта,
6 активност:
Санација на пристапни пешачки патеки, хортикултурно уредување и расчистување на јавните
гробишта.
Финансирање
Со Програмата е предвидено да се ангажираат 38 лица на кои ќе им се исплаќа надоместок
во износ од 11.000,00 денари – бруто плата.
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 2.926.000,00
денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2017 година и
кофинансирани од страна на ЈКП „Комуналец и ЈП „Погребални Услуги.
Средствата во износ од 1.925.000,00 денари се од буџетот на Општина Свети Николе и ќе
бидат наменети за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 25 ангажирани лица за
период од 7 месеци.
Средствата во износ од 616.000,00 денари се кофинансирање од страна на ЈКП „Комуналец“и
ке бидат наменети за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 8 ангажирани лица за
период од 7 месеци.
Средствата во износ од 385.000,00 денари се кофинансирање од страна на ЈП „Погребални
услуги“ и ке бидат наменети за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 5 ангажирани
лица за период од 7 месеци.
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“.
Br.0801-139
23.02.2017 god.
Sveti Nikole

Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Pretsedatel,
Ilija Stoilev с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување na Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на
градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2017 година бр. 0801 - 140 што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2017 година.

Бр.0901-149/7
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл. 94 точка 1 и точка 4 од Законот за градежно земјиште (,,Сл.весник на РМ,, бр.
15/15...142/16), „Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост (,,Сл.весник на РМ,, бр. 93/11...98/12), и чл. 15 од Статутот на општина Свети Николе
(,,Сл.гласник на општина Свети Николе,, бр. 01/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана
на ден 23.02. 2017 година донесе
П Р О Г Р А М А
за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на општина Свети Николе во 2017 година
Чл.1
Во „Програмата за уредување на градежно замјиште на подрачјето на општина Свети Николе за
2017 година“ донесена од Советот на општина Свети Николе под број 0801-554 од 23.12.2016 година во
делот „Б. Расходи“:
Програма ЈД - „Изградба и реконструкција на улици и патишта“
на страна 9 ред 15 ЈДА - реконструкција и санација на улици во градот, по зборот „Карпошева - дел“ треба
да се додаде и
„Орце Николов - дел“
Чл.2
Програмата стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети
Николе,,.
Број 0801-140
23.02. 2017 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател
Илија Стоилев с.р.

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување na СОУ ,,Кочо Рацин,,
Свети Николе бр. 0801 – 141 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на
ден 23.02. 2017 година.

Бр.0901-149/8
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik
na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 23. 02. 2017
godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Годишен план за вработување na
СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе

1.Se usvojuva Годишниот план за вработување na СОУ ,,Кочо Рацин,, Sveti Nikole.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila
Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0801 - 141
23.02. 2017 година
Sveti Nikole

so denot na objavuvaweto vo

“Slu`ben glasnik na

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Ilija Stoilev с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Заклучок за безбедносната состојба на на ПС – ОН Свети Николе за второ
полугодие 2016 година бр. 0801 - 142 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата
одржана на ден 23.02. 2017 година.

Бр.0901-149/9
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 13 од Законот за Локална Самоуправа, а во врска со член 25 став 1
од Законот за Полиција Советот на Општина Свeти Николе на седницата одржана на ден 23.02. 2017 година
донесе:

ЗАКЛУЧОК
1.Советот на Општина Свети Николе ја прифаќа Информацијата за безбедносната состојба на
подрачјето на ПС – ОН Свети Николе за второ полугодие од 2016 година.
2.Поднесената Iнформација се прифаќа во целост без давање на посебни препораки на раководното
лице за постапување во областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот.
3.Овој Zаклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник” на Општина Свети
Николе.
Бр.0801-142
23.02. 2017год.
Свeти Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за
КП 10772/3 И.Л. бр.2 КО Свети Николе бр. 0801 – 143 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе
на седницата одржана на ден 23.02. 2017 година.

Бр.0901-149/10
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,), а во врска со чл.10 став 4 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.02. 2017 година донесе

ОДЛУКА
за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 10772/3 И.Л. бр.2 КО
Свети Николе

Член 1
Се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 10772/3 КО Свети
Николе заради вклопување на бесправно изграден објект со намена
А1-1 – семејно домување за кој е
поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под број 09-1970 од
29.08.2011 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето, во ,,Службен гласник на Општина
Свети Николе,,.

Бр. 0801-143
23.02.2017 година
Свети Николе

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Заклучок за усвојување на Извештајот од Централната пописна комисија на
Општина Свети Николе бр. 0801 – 144 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата
одржана на ден 23.02. 2017 година.

Бр.0901-149/11
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava ( “Slu`ben
vesnik na RM “ br 5/2002 ), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na Sednica odr`ana na den
23.02.2017 godina donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Izve{tajot од Централната пописна комисија на Општина Свети Николе

1.Se usvojuva Izve{tajot од Централаната пописна комисија на Општина Свети Николе.
2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo
Op{tina Sveti Nikole “.
Br. 0801-144
23.02.2017 god.
Sveti Nikole

“Slu`ben glasnik na

Presedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Ilija Stoilev с.р.

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

За објавување на Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис во 2017 година
бр. 0801 – 145 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2017
година

Бр.0901-149/12
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука za ottu|uvawe na nedvi`en imot бр. 0801 – 146 што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2017 година.
Бр.0901-149/13
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10,~len 64 stav 3 i ~len 66 od Zakonot za lokalna
samouprava(“Slu`ben vesnik na RM” br.05/02), kako i ~len 12 stav 1, член 22 в.в. со член 67 од Законот
за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(Службен весник на РМ бр.78/2015,106/15,153/15 и 190/16), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na
sednicata odr`ana na den 23.02. 2017 godina donese
O D L U K A
za ottu|uvawe na nedvi`en imot
^len 1
Soветот на Општина Свети Николе дава согласност за продажба на недвижен имот сопственост на
Општина Свети Николе и тoa:
1.Имотен лист бр.818 КО Немањици
-

КП бр.2063/1 станбена куќа Ппод=49м2, Ппр=67м2,Пкат=67м2

2. Имотен лист бр.33 КО Строиманци
-

КП бр.1232 деловна зграда вон стопанство (училиште) П=160 м2

3. Имотен лист бр.52 КО Малино
-

КП бр.1142/1 училиште П=219

4. Имотен лист бр.45 КО Павлешенци
- КП бр.1637/1 простори за собири (задружен дом) Ппр=513 м2, Пкат=245 м2
- КП бр.2002 основно училиште Ппр=50 м2, Пкат=85 м2
^len 2
Proda`bata na nedvi`niot imot од член 1 на оваа Одлука да се изврши по пат на јавно
наддавање со почетна утврдена цена согласно со Методологијата за утврдување на пазарна вредност на
недвижен имот (Службен весник на РМ бр.50/05, 40/10, 46/10, и 183/11) од Друштвото за геодетски
работи,трговија и услуги ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ – Битола со лиценца за процена од областа на недвижен имот
бр.0035-Н издадена од Министерството за транспорт и врски и тоа:

1.
-

За недвижен имот од имотен лист бр.818 КО Немањици

КП бр.2063/1 станбена куќа Ппод=49м2, Ппр=67м2,Пкат=67м2
Почетна вредност 294.892,00

2. За недвижен имот од имотен лист бр.33 КО Строиманци
-

КП бр.1232 деловна зграда вон стопанство (училиште) П=160 м2
Почетна вредност 467.400,00

3. За недвижен имот од имотен лист бр.52 КО Малино

-

КП бр.1142/1 училиште П=219
Почетна вредност 777.606,00

4. За недвижен имот од имотен лист бр.45 КО Павлешенци
- КП бр.1637/1 простори за собири (задружен дом) Ппр=513 м2, Пкат=245 м2
Почетна вредност 1.243.530,00 денари.
-

КП бр.2002 основно училиште Ппр=50 м2, Пкат=85 м2
Почетна вредност 293.847,00 денари.
^len 3

Finansiskite sredstva dobieni od proda`bata na stvarite vo sopstvenost na op{tinata
mo`e da se investiraat samo za steknuvawe na novi ili rekonstrukcija na postojnite stvari vo
sopstvenost na op{tinata.
^len 4
Odlukata stapuva vo sila so denot na nejzinoto objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0801- 146
23.02. 2017 godina
Sveti Nikole

Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Pretsedatel,
Илија Стоилев с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука za парична помош за лекување на Грујица Нанев бр. 0801 – 147 што
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2017 година.
Бр.0901-149/14
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ,,(Службен весник на РМ,,
бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 година
бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
23.02.2017 донесе:

О Д Л У К А
за парична помош за лекување
Член 1
Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 20.000,00 денари на
лицето Грујица Нанев со стан ан улица Карпошева бр.17/1 на име финансиска помош за лекување на дете
во странство.
Член 2
Одобрените средства од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Свети
Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110 тековна резерва- непредвидени трошоци).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,, Службен гласник на
Општина Свети Николе,,.

Бр.0801-147

Совет на Општина Свети Николе

23.02.2017 година

Претседател,

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука za парична помош за лекување на Маринела Давчевска бр. 0801 – 148
што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2017 година.

Бр.0901-149/15
23.02. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
РМ бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за
2017 година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на ден 23.02.2017 донесе:
О Д Л У К А
За парична помош за лекување
Член 1
Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 20.000,00
денари на лицето Маринела Давчевска со стан на улица Младинска бр.22 на име финансиска
помош за лекување на дете.
Член 2
Одобрените средства од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Oпштина
Свети Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110( тековна резерва- непредвидени
трошоци).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник
на Oпштина Свети Николе,,.
Бр.0801-148
23.02.2017 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

СОДРЖИНА
1.Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2016 година
2.Квартален извештај на буџетот на Општина Свети Николе за извештајниот
период (комулативно) за квартал – ЧЕТВРТИ од 01.01. 2016 година до 31.12. 2016 година
3.Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на
општините и јавните претпријатија основани од општините
4.Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за четврти квартал
5.Одлука за проширувзње на средствата на Буџетот на
Општина Свети Николе за 2017 година
6.Програма за јавни работи во 2017 година
7.Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2017 година
8. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на СОУ ,, Кочо Рацин,,
Свети Николе
9.Информација зас безбедносната состојба на ПС – ОН Свети Николе за
второ полугодие од 2016 година
10. Барање од Секторот за урбанизам за лицето Слободан Спасовски;
11. Заклучок за усвојување на Извештајот од Централната пописна
комисија на Општина Свети Николе
12.Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис во 2017
13. Одлука za ottu|uvawe na nedvi`en imot
14.Одлука за исплата на парична помош на Грујица Нанев
15.Одлука за исплата на парична помош на Маринела Давчевска

Бр.0801-150
23.02. 2017 година
Свети Николе

