
 

 

 

СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 
НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

30.08. 2017 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 9 

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

 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 
За објавување на Одлука за пдредуваое на шлен на Управнипт пдбпр на ЈУ Медуппщтински центар за 

спцијална рабпта Свети Никпле бр. 0801- 323  што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе  на седницата 
одржана на ден 30.08. 2017 година.  
 
Бр.0901-320/2-1                                                            Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година           Градоначалник, 

Свети Николе                                                                                  Зоран Тасев с.р.  

      

 

    

Врз пснпва на шлен 36 став1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.05/02), какп и шлен 100 став 3 пд Закпнпт за спцијална защтита (,,Службен весник на РМ,, бр.79/09, 36/11, 
51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 
173/15, 192/15 и 30/16), Спветпт на Опщтина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 30.08. 2017 гпдина 
дпнесе 
 

П  Д  Л  У  К  А 

За пдредуваое на шлен на Управнипт пдбпр на ЈУ Медуппщтински центар за спцијална рабпта Свети 

Никпле 

 

Член 1 

Спветпт на Опщтина Свети Никпле за шлен на Управнипт пдбпр на ЈУ Медуппщтински центар за 

спцијална рабпта Свети Никпле гп пдредува лицетп 

 

- Саоа Јанева диплпмиран  дефектплпг 

 



 

Член 2 

Именуваоетп на шленпт на УО на ЈУ Медуппщтински центар за спцијална рабпта Свети Никпле  ќе гп 

изврщи пснивашпт на институцијата сп ппсебнп Рещение. 

 

Член 3 

Одлуката стапува на сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп Службен гласник на ппщтина 

Свети Никпле. 

 

 

 Бр.0801- 323                                                        Совет на Општина Свети Николе 

            30.08. 2017 година               Претседател, 

 Свети Николe                         Илија Стоилев  с.р. 

               

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на Одлука за давање согласност  за формирање паралелки со помал број на ученици 

во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија бр. 0801- 324  што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе  на 
седницата одржана на ден 30.08. 2017 година.  
 

 

Бр.0901-320/2-2                                                              Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година               Градоначалник, 

Свети Николе                               Зоран Тасев с.р.   

         

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, 

како и член 41 став 5 и став 7 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ  бр. 103/08, 33/10, 

116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 

127/16 и 67/17), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година донесе 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Даме Груев“ с. 

Ерџелија, Свети Николе 

 

 

Член 1 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на ООУ „Даме Груев“ с. Ерџелија, Свети 

Николе за формирање на паралелки од прво до деветто одделение со помал број од 24 ученици за учебната 

2017/2018 година и тоа: 



 

 - 12 (дванаесет) чисти паралелки 

 - 6 (шест) комбинирани паралелки 

 

 

Член 2 

 Се задолжува ООУ „Даме Груев“ с. Ерџелија, Свети Николе воспитно – образовниот процес во 

паралелките да го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и нормативи. 

 

 

 

Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети 

Николе“. 

 

бр. 0801- 324                                                                               Совет на Општина Свети Николе             

30.08.  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 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на Одлука за давање согласност  за формирање паралелки со помал број на ученици 

во ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе бр. 0801- 325  што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе  
на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година.  
 
 

Бр.0901-320/2-3                                                               Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година                       Градоначалник, 

Свети Николе                                  Зоран Тасев с.р.  

 

 

           

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, 

како и член 41 став 5 и став 7 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ  бр. 103/08, 33/10, 

116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 

127/16 и 67/17), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година донесе 

 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Кирил и 

Методиј“ Свети Николе 

 

Член 1 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на ООУ „Кирил и Методиј“ Свети Николе за 

формирање на паралелки од прво до деветто одделение со помал број од 24 ученици за учебната 2017/2018 

година и тоа: 

 - 32 (триесетидве) чисти паралелки 

 - 2 (две) комбинирани паралелки 

 

 

Член 2 



 

 Се задолжува ООУ „Кирил и Методиј“ Свети Николе воспитно – образовниот процес во 

паралелките да го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и нормативи. 

 

 

Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети 

Николе“. 

 

 

бр. 0801- 325                                                                             Совет на Општина Свети Николе             

30.08. 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 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на Одлука за давање согласност  за формирање паралелки со помал број на ученици 

во СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе бр. 0801- 326  што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе  на 
седницата одржана на ден 30.08. 2017 година.  
 
Бр.0901-320/2-4                                                             Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година            Градоначалник, 

Свети Николе                                                         Зоран Тасев с.р.   

 

 

  

         

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, 

како и член 28 став 3 од Законот за средно образование Законот за средно образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 

30.08. 2017 година донесе 
 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Кочо Рацин“  

Свети Николе 

 

 

 

Член 1 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на СОУ „Кочо Рацин“  Свети Николе за 

формирање на паралелки од прва до четврта година со помал број од 25 ученици за учебната 2017/2018 

година и тоа: 

 - 29 (дваесетидевет) паралелки 

  

 

Член 2 



 

 Се задолжува СОУ „Кочо Рацин“  Свети Николе воспитно – образовниот процес во паралелките да 

го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и нормативи. 

 

 

Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети 

Николе“. 

 

 

 

бр. 0801- 326                                                                             Совет на Општина Свети Николе             

30.08.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на Одлука за именување на член во Училишниот Одбор на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети 

Николе – претставник од општината како основач на училиштето бр. 0801- 327  што Советот на Општина 
Свети Николе гп дпнесе  на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година.  
 

 

Бр.0901-320/2-5                                                  Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година              Градоначалник, 

Свети Николе               Зоран Тасев с.р.   

 

 
 Vrz osnova na ~len 30 od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” br. 
5/02), ~len 88 stav 5 od Zakonot za sredno  obrazovanie (“Slu`ben vesnik na RM” br. 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 
18/11, 51/11 i 6/12), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na 30.08. 
2017godina donese 
 

 
 

R  E  [  E  N  I  E   
za imenuvawe pretstavnik od  Op{tina  

Sveti Nikole za ~len vo U~ili{niot odbor na  Sredno op{tinsko u~ili{te SOU “Ko~o 
Racin” Sveti Nikole 

  
 

1. Za pretstavnik od  Op{tina  Sveti Nikole za ~len vo U~ili{niot odbor na  SOU 
“Ko~o Racin” Sveti Nikole    se imenuva: 
 



 

- Dejan Vladev 

 
 

 2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole”. 

 
 
Br. 0801 -327                                         Pretsedatel  
30.08. 2017 godina                              na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                            Ilija Stoilev s.r. 

      
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         



 
 
 
 
 
 Vrz osnova na ~len 30 od Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), ~len 88 stav 5 od Zakonot za sredno  
obrazovanie (“Slu`ben vesnik na RM” br. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 
116/10, 18/11, 51/11 i 6/12), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na 
sednicata odr`ana na 30.08. 2017godina donese 
 
 
 
 
 

R  E  [  E  N  I  E   
za imenuvawe pretstavnik od  Op{tina  

Sveti Nikole za ~len vo U~ili{niot odbor na  Sredno op{tinsko 
u~ili{te SOU “Ko~o Racin” Sveti Nikole 

 
 

 
  
 

1. Za pretstavnik od  Op{tina  Sveti Nikole za ~len vo 
U~ili{niot odbor na  SOU “Ko~o Racin” Sveti Nikole    se imenuva: 
 

- Dejan Vladev 
 
 

 
 2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo 
“Slu`ben glasnik na Op{tina Sveti Nikole”. 
 
 
 
 
 
Br. 0801 -327                Pretsedatel  
30.08. 2017 godina    na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
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 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

За објавување на Извештај за реализација на Општина Свети Николе за ВТОРИОТ квартал за 2017 

година бр. 0801- 328  што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе  на седницата одржана на ден 30.08. 
2017 година.  
 

Бр.0901-320/2-6                                                        Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година          Градоначалник, 

Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.   

         

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Општина  Свети Николе  во текот на ВТОРИОТ квартал  од 01.01.2017 до 
30.06.2017 година има реализација  на Буџетот  на Општина Свети Николе во вкупен 
износ од 148.904.687,00 денари  или  изразено во процент изнесува 35,62%, споредено 
план со реализација.  

Основниот буџет на Општина Свети Николе за вториот квартал има реализација  
од 39.442.067,00 денари или изразено во проценти изнесува 22,38%. Следејќи ја 
историјата на базата на податоците за реализацијата во последните  пет години 
мораме да напоменеме дека вториот квартал од 2017 годината  не се наоѓа  наниво  
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  39.442.067,00 денари, а од истите реализација на расходите во вкупен износ 
од  39.255.373,00  и во овој износ реално убрани средства се 39.442.067,00 денари и  
нема потрошен вишок на средства а салдо на 30.06.2017 во износ од 4.456.976,00 
денари. 

Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата 
на плата, надоместоци и придонеси  има потрошено 12.287.568,00 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 втор 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 31,30% од вкупните расходи, a соодносот реализација/план е 
44,44% 

• за непредвидени трошоци на од тековната резерва потрошени се  236.174,00 
денари и овој износ во вкупните трошоци влегува со 0,60% или споредено 
план/реализација е 29,52% 

• 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 0,28% од вкупните 
трошоци или во денари изразено изнесува 111.962,00 денари, а  соодносот 
реализација/план е 22,39% 

 1 



• За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и 
телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени 
се 37,83% од планираните трошоци или во денари изразено изнесува 
3.911.482,00 денари, а во однос на вкупните трошоци е 9,96% 

• 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 1.587.251,00 или 19,16% од планираните трошоци, во однос на 
вкупните трошоци реализирано  е 4,04% 

• 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 
3.252.583,00 денари или во проценти 37,19% од планираното, во однос на 
вкупните трошоци реализирано е 8,28% 

• 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 2.718.079,00 денари или 6,92 % од 
вкупните расходи, а реализирано  во однос на планирано  е 13,36%  

• 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  1.510.611,00 денари или 37.47%,  
во однос планирано/реализирано а во однос на вкупните расходи процентот на 
реализација изнесува  3,87% 

• На ставката 427 која се однесува за привремени вработувања за лицата 
вработени по договор со Агенција за привремени вработувања потрошени се 
341.280,00 кој во однос на предвидениот план се реализирани со 42,66% или во 
однос со вкупните расходи 0,86%. 

• На ставката 452 за каматни плаќања кон домашни кредитори исплатени се 
39.755,00 денари или во однос на планираните 39,75%, а споредено со 
вкупните расходи од овој квартал изнесува 0,10% 

• 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  1.188.500,00 денари или изразено во проценти 42,31 %, а во однос на 
вкупните расходи е 3,02% 

• За  разни трансфери има исплатено 744.696,00 денари и процентот изнесува 
7,17  %, а во однос на вкупните расходи е 2,46%  
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• за исплата по извршни пресуди(жалби, тужби, пресуди) има исплатено 
152.252,00 денари или 37,13% или со 0,38% од вкупните расходи 

• Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и 
награда за новороденчина изнесува  684.000,00 денари или тоа изразено во 
процент изнесува  27,36 %, а во однос на вкупните расходи е реализирано 
1,74% 

• за купување  на опрема и машини има потрошено 67.520,00 денари или 1,53% 
од планираните расходи а во вкупните расходи влегува со 0,17% 

• За изградба и реконструкција  на патишта улици и автопати  има реализација во 
износ од 10.249.461,00 или процентуално план/реализација изнесува 14,65%, 
во однос на вкупните расходи реализацијата е 26,10% 

• 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 0,48%. 

 Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на 
општина Свети Николе за вториот квартал за 2017 година. Можеме да констатираме  
дека имаме релативно ниска реализација за вториот квартал и на приходите и на 
расходите со максимално остварување на приходите од 22,38%  и расходите од 22,38 % 
ова се должи на низа објективни причини пред се поради севкупната ситуација во 
нашата држава 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  72.429.990,00 денари или изразено во проценти 49,25%. 
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 
70.993.537,00 денари или изразено 48,27% реализирано во однос на планирано. 

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација од 5.485.152,00 
денари и процентот изнесува 29,95%. Динамиката на активностите кои се спроведуваат 
во делот на самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво  и се на  
очекуваното ниво на реализација споредено со претходната година . 
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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 30.06.2017 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 75.582.467 48,36 

Резерви и недефинирани 
расходи 

800.000 236.174 29,52 

Стоки и услуги 87.542.950 26.406.948 30,16 
Каматни плаќања 100.000 39.755 39,75 
Субвенции и Трансфери 15.591.500 2.085.448 13,37 
Социјални бенифиции 2.500.000 684.000 27,36 
Капитални расходи 141.145.585 41.886.576 29,67 
 Вкупни расходи   403.941.565 146.921.368 36,37 
 

1.1 Преглед на предвидени со реализирани расходи по намени заклучно со 30.06.2017 
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1.2. Приказ на предвидени расходи наспроти релизирани расходи на  Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2017 година заклучно со 30.06.2017 

 

 

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 
30.06.2017 

Даночни приходи 79.920.000 16.335.321 20,43 

Неданочни приходи 4.300.000 1.161.492 29,78 

Капитални приходи 61.275.286 4.067.549 20,82 

Трансфери  30.714.604 17.877.705 84.04 

Наменски дотации 
(блок) 

147.065.529 72.429.990 49,25 

Приходи од 
самофинан.активности  

18.312.181 5.485.152 29,95 

Донации 40.759.274 11.271.348 36,4 

Домашни приливи 21.594.691 20.276.130 93,98 
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Пренесено салдо од 
претходна година 

0 0 0 

Вкупно планирани 
приходи   

403.941.565 148.904.687 35,62 

 

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 30.06.2017  
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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 
 

2.280.000 989.889 

713 
 

Danoci na imot 
 

16.000.000 3.739.477 

717 
 

Danoci na specifi~ni 
uslugi 

 
57.770.000 11.584.545 

   718 Такси за користење или 
вршење на дејност 

3.870.000 18.440 

   722 
 

Taksi i nadomestoci 
 

1.000.000 280.707 

   723 
 

Administrativni taksi 
i nadomestoci 
 

1.800.000 
 

357.761 

   725 
 

Drugi nedano~ni 
prihodi 
 

1.500.000 523.024 

   741 
 

Transferi od drugi 
nivoa na vlast  
 

30.714.604 17.877.705 

  742 Донации од странство   
   731 
 

Продажба на капитални 
средства 
 

1.000.000  

  733 Продажба на земјиште и 
нематријално 
вложување 

60.275.286 4.067.549 

 Вкупно 176.209.890 39.442.067 
 

Совет на Единица на  Локална Самоуправа  

Бр.0801-328                              Претседател,          

30.08.2017       _________________________ 

Свети Николе                                 Илија Стоилев  
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на Квартален извештај на буџетот на Општина Свети Николе за извештајниот период 

(комулативно) за квартал – ВТОРИ од 01.01. 2017 година до 30.06. 2017 година  бр. 0801- 329  што Советот 
на Општина Свети Николе гп дпнесе  на седницата одржана на ден 30.08. 2017 годин 
 

 

Бр.0901-320/2-7                                                                   Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година                       Градоначалник, 

Свети Николе                                                    Зоран Тасев с.р.  

           

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Општина:  СВЕТИ НИКОЛЕ

(во денари/

План

Реализација 

на втори 

квартал

План

Реализација 

на втор 

квартал

План

Реализација 

на втор 

квартал

План

Реализац. 

на втор 

квартал

План

Реализац. 

на втор 

квартал

План

Реализација 

на втор  

квартал

Останато 

нереализирано 

од 2017

TEKOVNO OPERATIVEN BILANS:

VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI 114.934.604 35.374.518,00 147.065.529 72.429.990,00 18.312.181 5.485.152,00 40.759.274 11.271.348 0 20.276.130 321.071.588 144.837.138 176.234.450

VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI 99.619.706 28.766.193,00 145.357.707 70.882.309,00 17.551.567 5.189.953,00 267.000 196.337 0 0 262.795.980 105.034.792 157.761.188

KAPITALEN BILANS:

VKUPNI KAPITALNI PRIHODI 61.275.286 4.067.549,00 0 0 0 0 0 0 21.594.691 8.728.066 82.869.977 12.795.615 70.074.362

VKUPNI KAPITALNI RASHODI 76.590.184 10.489.180,00 1.707.822 111.228,00 760.614 988,00 40.492.274 11.009.050 21.594.691 20.276.130 141.145.585 41.886.576 99.259.009

 DANO^NI PRIHODI 79.920.000 16.335.321 0 0 0 0 0 0 0 0 79.920.000 16.335.321 63.584.679

711  Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 2.280.000 989.889

712  Pridonesi за социјално осигурување

713  Danoci na imot 16.000.000 3.739.447

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 11.587.545

718  Taksi на koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 3.870.000 18.440,00

 NEDANO^NI PRIHODI 4.300.000 1.161.492 0 0 18.012.181 5.485.152 0 0 0 0 22.312.181 6.646.644 15.665.537

721  Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 100.000 1.072

722  Глоби, судски и административни такси 1.000.000 280.707 0 1000

723  Тaksi i nadomestoci 1.800.000 357.761 16.812.181 4.988.621

724  Drugi Vladini uslugi 1.490

725  Drugi nedano~ni prihodi 1.500.000 523.024 1.100.000 492.969

 TRANSFERI I DONACII 30.714.604 17.877.705 147.065.529 72.429.990 300.000 0 40.759.274 11.271.348 0 1.372.412 218.839.407 101.579.043 117.260.364

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 30.714.604 17.877.705 147.065.529 72.429.990 300.000 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 4.067.549 0 0 0 0 0 0 0 0 61.275.286 4.067.549,00 57.207.737

731 Proda`ba na kapitalni sredstva 1.000.000

732

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

Образец  K1

Kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto na buxetot za op{tina SVETI NIKOLE za izve{tajniot period (kumulativno) za kvartal  VTORI -od 01.01.2017godina   do 30.06.2017 godina 

Prihodi -  Kvartal   -ВТОРИ

Буџет за 2017 Наменска дотација за 2017 Самофинансирачки 

активности за 2017



733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa 60.275.286 4.067.549

734 Приходи од дивиденди

ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 21.594.691 18.903.718 0

754 Друго домашно задолжување 21.594.691 18.903.718

План

Реализација 

на втори 

квартал

План

Реализација 

на втор 

квартал

План

Реализација 

на втор 

квартал

План

Реализац. 

на втор 

квартал

План

Реализац. 

на втор 

квартал

План

Реализација 

на втор  

квартал

Останато 

нереализирано 

од 2017

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 27.644.870 12.287.568 128.011.269 63.059.109 605.391 235.790 0 0 0 0 156.261.530 75.582.467 80.679.063
401 Osnovni plati 17.542.476 8.262.709 93.217.488 45.954.497 417.601 159.159
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 6.738.408 3.001.319 34.793.781 17.104.612 154.454 58.855
403 Ostanati pridonesi od plati
404 Надоместоци 3.363.986 1.023.540 33.336 17.776

РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 800.000 236.174 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 236.174 563.826
411 Finansirawe na novi programi i potprogrami
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 700.000 236.174
414 Резерви за капитални расходи

СТОКИ И УСЛУГИ 52.983.336 13.433.248 17.346.438 7.823.200 16.946.176 4.954.163 267.000 196.337 0 0 87.542.950 26.406.948 61.136.002
420 Patni i dnevni rashodi 500.000 111.962 10.000 130.000 39.410 75.500 73.850
421 Komunalni uslugi,greewe, komunikacija i transport 10.337.620 3.911.482 9.559.113 3.810.828 1.659.000 548.530
423 Материјали и ситен инвентар 8.234.000 1.587.251 1.774.385 457.617 11.795.112 3.678.893
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 8.745.000 3.252.583 1.571.149 894.161 591.000 114.560 50.000
425 Dogovorni uslugi 20.336.066 2.718.079 3.761.135 2.298.872 2.001.900 304.270 141.500 122.487
426 Drugi tekovni rashodi 4.030.650 1.510.611 670.656 361.722 769.164 268.500
427 Privremeni vrabotuvawa 800.000 341.280

КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 100.000 39.755

451 Kamatni pla}awa kon nerezidenti kreditori
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 100.000 39.755

453 Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast

SUBVENCII I TRANSFERI 15.591.500 2.085.448 0 0 0 0 0 0 0 0 15.591.500 2.085.448 13.506.052

461 Subvencii za javni pretprijatija 2.000.000

462 Subvencii za privatni pretprijatija
463 Transferi do nevladini organizacii 2.808.500 1.188.500

464 Razni transferi 10.373.000 744.696

465 Исплата по извршни исправи 410.000 152.252

SOCIJALNI BENEFICII 2.500.000 684.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 684.000 1.816.000

471 Socijalni nadomestoci 2.500.000 684.000 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

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

Rashodi -  Kvartal -ПРВИ 

Буџет за 2017 Наменска дотација за 2017 Самофинансирачки 

активности за 2017



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

KAPITALNI RASHODI 76.590.184 10.489.180 1.707.822 111.228 760.614 988 40.492.274 11.009.050 21.594.691 20.276.130 119.550.894 41.886.576 77.664.318

480 Купување на опрема и машини 4.413.000 67.520 116.160 46.980 235.000 988

481 Гrade`ni objekti
482 Други градежни објекти 69.927.184 10.249.461 1.566.662 61.657 474.000 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 2.591 15.000

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

Br.0801-329

30.08.2017 godina ____________________________

Sveti Nikole                                Robert \orgievIlija Stoilev

Sovet na Op{tina Sveti Nikole                                    

Pretsedatel,



 

 
 
 
 
 

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 претпријатија основани од општините – К3 бр. 0801- 330  што Советот на Општина 
Свети Николе гп дпнесе  на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година.  
 
 

Бр.0901-320/2-8                                                                    Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година                      Градоначалник, 

Свети Николе                                               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:

Izve{taen period :                            od    godina do godina

( 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

4

5

6

7

Zabele{ki:

( 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

2

3

4

5

6

7

Zabele{ki:

Br.0801- 330

30.08. 2017 godina Sovet na Op{tina Sveti Nikole

Sveti Nikole Pretsedatel,

Ilija Stoilev

*

**

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

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

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**

Reden 

broj

Oznaka 

na 

kredit

Naziv na 

kreditot i 

namena

Заемодавач

Naziv na 

kreditot i 

namena

Заемодавач
Reden 

broj

Oznaka 

na 

kredit

СВЕТИ НИКОЛЕ
01.01.2017 30.06.2017

Dolg na op{tinata

Garantiran 

kredit

Kamatna 

stapka
Rok na 

otplata

Grejs 

period 

Iznos na 

povle~eni 

tran{i (vo 

originalna 

valuta)

( den, mesec, godina) ( 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**



 

 
 
 
 
 
 
 

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 ВТОР квартал  

бр. 0801- 331  што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе  на седницата одржана на ден 30.08. 2017 
година.  

 
                          

Бр.0901-320/2-9                                                                     Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година                         Градоначалник, 

Свети Николе                                           Зоран Тасев с.р.  

          

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец K2

Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski - zbiren za VTOR  kvartal

Op{tina:            SVETI NIKOLE

Kvartal:   ВТОР KVARTAL       od    01.01.2017 godina do 30.06.2017 godina

Датум на поднесување на извештајот:                                        15.08.2017

(den, mesec, godina)

(во denari)

Rashodna stavka Vkupno obvrski

utu`eni neutu`eni Vkupno 401 18.094

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 0 414

avgust 0 420 15.000

septemvri 0 421 582.972

oktomvri 0 423 1.132.405

noemvri 0 424 743.527

dekemvri 0 425 1.643.283

426 1.328.170

427

451

452 21.390

453

461

462

463

464

465

471

472

473

474

480 252.260

481

482 5.345.266

483

484

485

486 21.000

487

488

489

491

492

493

Total 11.109.717

br.0801-331                      Pretsedatel,

30.08. 2017 godina

Sveti Nikole

                    Ilija Stoilev

Meseci
Obvrski nad 60 dena

Sovet na Op{tina Sveti Nikole

_______________________________

Vkupno

Nedospeani obvrski 11.742.254 ,00 denari 

Obrazlo`enie: 

Obvrski do 30 dena Obvrski do 60 dena



 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на Заклучокот за симнување точка од дневен ред  Информацијата за безбедносната 

состојба во областа на јавната безбедност во текот на првото полугодие од 2017 година на подрачјето на ПС 

Свети Николе бр. 0801- 332  што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе  на седницата одржана на ден 
30.08. 2017 година.  
 
 

Бр.0901-320/2-10                                                    Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година                     Градоначалник, 

Свети Николе                                       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 како и член 59 од Деловникот на Советот на Општина Свети Николе,  Советот на 

Општина Свeти Николе на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година донесе: 

 

 

                                                   

З А К Л У Ч О К 

                                                                     

 

1.Советот на Општина Свети Николе ја симна од дневен ред точката - Информацијата за 

безбедносната состојба во областа на јавната безбедност во текот на првото полугодие од 2017 година на 

подрачјето на ПС Свети Николе, поради отсуство на претставник на ПС Свети Николе на седницата 

одржана на 30.08 2017 година.  

 

 

 

2.Оваа точка ќе биде ставена на дневен ред на првата наредна седница и да се обезбеди присуство 

на претставник на ПС Свети Николе – СВР Штип. 

 

 

3.Овој Zаклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник” на Општина Свети 

Николе. 

                      

                                                                

Бр.0801-332                                                                                        Совет на општина  Свети  Николе 

30.08.  2017 год.                                                                                                    Претседател,  

Свeти  Николе                                                                                               Илија  Стоилев с.р.       

                                                                                                 

 

 

 
 

 



 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на Заклучокот за усвојување на   Godi{niot izve{taj za rabotata na OOU  ,,Dame 

Gruev,, s. Erxelija vo u~ebnata 2016/2017 godina  бр. 0801- 333  што Советот на Општина Свети Николе гп 
дпнесе  на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година.  
                                                  

 

Бр.0901-320/2-11                                              Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година              Градоначалник, 

Свети Николе                                                                      Зоран Тасев с.р.    

         

            

 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 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 30.08.2017 godina 
donese 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabotata na 

 OOU  ,,Dame Gruev,, s. Erxelija vo u~ebnata 2016/2017 godina 
 

 
 

1. Se usvojuva   Godi{niot izve{taj za rabotata na OOU ,,Dame Gruev ,,s. Erxelija  vo 
u~ebnata 2016/2017 godina. 

 
 

2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na Op{tina 
Sveti Nikole,, 
 

 
Br.0801 - 333                                           Pretsedatel, 
30. 08. 2017 godina                                              na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                       Ilija Stoilev с.р. 
             

       
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 
За објавување на Заклучокот за усвојување на   Godi{niot izve{taj za rabotata na OOU  ,,Кирил 

и Методиј,, Свети Николе vo u~ebnata 2016/2017 godina  бр. 0801- 334  што Советот на Општина Свети 
Николе гп дпнесе  на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година.  
 
                                                                



 

Бр.0901-320/2-12                                              Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година            Градоначалник, 

Свети Николе                                           Зоран Тасев с.р.   

          

       
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 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 30.08.2017 godina 

donese 
 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabotata na 

 OOU  ,,Kiril i Metodij,, Sveti Nikole vo u~ebnata 2016/2017 godina 
 

 
1. Se usvojuva   Godi{niot izve{taj za rabotata na OOU ,,Kiril i Metodij,,Sveti Nikole 

vo u~ebnata 2016/2017 godina. 
 
 

2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na Op{tina 
Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 334                                      Pretsedatel, 

30.08. 2017 godina                                     na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                                  Ilija Stoilev с.р. 
         
         

 
   

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на Одлука за давање согласност  за формирање паралелки со помал број на ученици 

во ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе бр. 0801- 335  што Советот на Општина Свети Николе ја дпнесе  на 
седницата одржана на ден 30.08. 2017 година.  
 
                                                  

Бр.0901-320/2-13                                      Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година        Градоначалник, 

Свети Николе                                                    Зоран Тасев с.р. 

            

 

   

         
Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, 

како и член 41 став 5 и став 7 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ  бр. 103/08, 33/10, 

116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 

127/16 и 67/17), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година донесе 

 

 



 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев“ 

Свети Николе 

 

 

 

Член 1 

 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе за 

формирање на паралелки од прво до деветто одделение со помал број од 24 ученици за учебната 2017/2018 

година и тоа: 

 - 34 (триесетичетири) чисти паралелки 

 - 3 (три) комбинирани паралелки 

 

 

Член 2 

 

 Се задолжува ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе воспитно – образовниот процес во паралелките да 

го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и нормативи. 

 

 

Член 3 

 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети 

Николе“. 

 

 

бр. 0801- 335                                                                           Совет на Општина Свети Николе             

30.08.2017 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 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Свети Николе за 2017 година бр. 0801- 336  
што Советот на Општина Свети Николе ја дпнесе  на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година.  
                                                                 

 

 

Бр.0901-320/2-14                                                                 Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година                                Градоначалник, 

Свети Николе                                                          Зоран Тасев с.р.  

           

        

 
 



 

 Врз пснпва на шлен 95 пд Закпнпт за градежнп земјищте („Сл.Весник на РМ“ бр.17/2011; 53/2011; 
144/12; 153/12; 23/13; 137/13, 163/13,44/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), Спветпт на Опщтина Свети 
Никпле на седницата пдржана на ден 30.08. 2017 гпдина, дпнесе 

 

 

 

 

 

ПРПГРАМА ЗА РАБПТА ВП ПБЛАСТА НА РАСППЛАГАОЕТП СП ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ ВП СППСТВЕНПСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА СВЕТИ НИКПЛЕ ЗА 2017 ГПДИНА 

 
Впвед 

 Опщт дел 

 Прпстпрен ппфат и предмет на Прпграмата 

 Оснпви за израбптка на Прпграмата 

- Закпнски пснпв 

- Оснпвни плански дпкументи 

 Лица вклушени вп израбптка на Прпграмата 

 
Глави на Прпграмата 

 
1. Цели на Прпграмата 

 Опщти цели на Прпграмата 

 Кпнкретни цели на Прпграмата пп населени места, урбани блпкпви и лпкалитети 

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

план) 

 Листа на градежни парцели щтп ќе бидат предмет на меначираое вп тпа населенп местп/лпкалитет 

 Графишки прилпг сп пдбележани градежни парцели щтп ќе бидат предмет на меначираое вп тпа 

населенп местп/лпкалитет 

 Детален преглед на градежни парцели (групирани пп предвидена активнпст) 

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

3. Маркетинг стратегија за прпмпција на градежнптп земјищте щтп е предмет на пваа Прпграма 

 Дефинираое на целна група за пделни групи на градежни парцели 



 

 Дефинираое на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали 

 Дефинираое на ппфатпт и трпщпците ппврзани сп имплементација на маркетинг стратегијата 

 Дефинираое на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата 

 Лица задплжени за имплементација на маркетинг стратегијата 

 
4. Динамика на реализација на Прпграмата 

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

на градежните парцели пп турнуси 

 Прппищуваое на услпвите за надаваое 

 Лица надлежни за реализација на Прпграмата 

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

Прпграмата) 

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

Прпграмата) 

 
7. Препдни и заврщни пдредби 

Спдржина и теми вп Прпграмата 
 
ВПВЕД: 
Ппщт дел  
 Спгласнп Закпнпт за градежнп земјищте („Сл.Весник на РМ“ бр.17/2011; 53/2011; 144/12; 153/12; 
23/13; 137/13 , 163/13, 44/15,193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), градежнптп земјищте мпже да биде вп 
сппственпст на Република Македпнија, ппщтините, ппщтините вп градпт Скппје и градпт Скппје, дпмащни и 
странски правни и физишки лица. 
              Градежнптп земјищте е дпбрп пд ппщт интерес за Републиката и ужива ппсебна защтита на нашин и 
ппд услпви утврдени сп Закпнпт за градежнп земјищте и други закпни. 
 Сппственпста на градежнптп земјищте спздава права и пбврски и служи за дпбрптп на сппственикпт 
и на заедницата. Сппственпста на градежнптп земјищте вклушува и правп на градеое на земјищтетп. 
Опщтина Свети Никпле мпже да се стекне сп правп на сппственпст на градежнп земјищте пд физишки и 
правни лица врз пснпва на правнп делп пп претхпднп дпнесена пдлука пд страна на спветпт,или врз пснпва 
на судска пдлука. 
 Сппственпста на ппщтините им ги пвпзмпжува следните права: на градеое, кпристеое, 
пренесуваое на правптп на градеое на други лица и птудуваое на градежнптп земјищте.  
 Сп градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија,вп име на Република Македпнија, 
управува Владата на Република Македпнија.  
 Градежнптп земјищте наменетп за ппщта упптреба мпжат да гп кпристат сите правни и физишки 
лица, ппщтините, ппщтините вп градпт Скппје и градпт Скппје. Правптп на кпристеое Владата на Република 
Македпнија мпже да гп пренесе на ппщтините. 
               Сп Одлука на Владата на Република Македпнија брпј 41-1325/1 пд 13.03.2012 гпдина Опщтина Свети 
Никпле дпби правп за врщеое на рабптите за распплагаое сп градежнптп земјищте сппственпст на 
Република Македпнија кпе се напда на нејзинптп ппдрашје спгласнп испплнетите услпви пд шлен 89 пд 
Закпнпт за градежнп земјищте. 



 

 Сппственпста на градежнптп земјищте ја ппфаќа негпвата ппврщина и се пна щтп е сп негп трајнп 
ппврзанп, а се напда над или ппд ппврщината.  
 Градежнптп земјищте е дпбрп пд ппщт интерес за Република Македпнија, а уредуваоетп на 
градежнптп земјищте е пд јавен интерес. 
 Градежнптп земјищте мпже да биде изграденп и неизграденп, уреденп и неуреденп. Изграденп 
градежнп земјищте е земјищте на кпе е изграден пбјект пд траен карактер и земјищтетп щтп служи за 
редпвна упптреба на пбјектпт вп граници на градежната парцела.  
 Уреденп градежнп земјищте е земјищте ппременп сп кпмунална инфраструктура, дпдека 
неуреденп е земјищте на кпе нема изграденп кпмунална инфраструктура.  
 Градежнп земјищте е земјщте кпе е планиранп сп урбанистишки план или урбанистишка планска 
дпкументација. 
 Градежна парцела е дел пд градежнптп земјищте, шии граници се утврдени сп урбанистишки план 
или урбанистишка планска дпкументација и мпже да се спстпи пд една, пд дел или пд ппвеќе катастарски 
парцели.  
 Објект пд траен карактер е пбјект изграден сп дoкументација (пдпбрение) и заведен вп јавните 
книги за недвижнпсти.  
 Објект пд времен карактер е пбјект ппставен сп пдпбрение за ппставуваое дп реализација на 
урбанистишки план или урбанистишка дпкументација. Времените пбјекти не се дел пд градежнптп земјищте 
и врз пснпва на нив не мпже да се стекне сппственпст на градежнптп земјищте.  
 Инфраструктурен пбјект е ппдземна или надземна градба за инсталации пд кпмуналната 
инфраструктура.  
 Прпметпт сп градежнптп земјищте е слпбпден.  
 Градежнптп земјищте сппственпст на Република Македпнија мпже да се птуди, даде на кпристеое 
(кпнцесија или јавнп приватнп партнерствп), даде ппд дплгптраен и краткптраен закуп, разменува,да се 
заснпва правп на стварна службенпст и на негп да се впстанпват други стварни права. 
               Градежнптп земјищте сппственпст на  Република Македпнија мпже да се  птудува и дава ппд 
дплгптраен и краткптраен закуп сп јавнп наддаваое и сп неппсредна сппгпдба,дпкплку сп урбанистишки 
план или урбанистишка планска дпкументација на градежната парцела не се предвидува изградба на градби 
пд јавен интерес утврдени сп закпн.   
 
А) Прпстпрен ппфат и предмет на Прпграмата 
 

Предмет на Прпграмата е меначираое сп градежнптп земјищте вп сппственпст на Република 
Македпнија щтп се напда на теритпријата на Опщтина Свети Никпле, дефинирана сппред 
теритпријалната прганизација на Република Македпнија, за време на календарска 2016 гпдина. 
За да мпже да се врщи птудуваое, даваое ппд закуп, на градежнптп земјищте пптребнп е да се 
израбпти мапа на државнптп градежнп земјищте вп ппщтината сп сите нумеришки ппдатпци за 
истптп. 
Важен фактпр вп пваа ппстапка е и категпријата урбанистишки план, пднпснп урбанистишките 
планпви врз пснпва на кпи мпже да се издаде пдпбрение за градеое. 
Вп текпт на гпдищната  Прпграмата се предвидува предмет на меначираое сп градежнптп земјищте 
вп сппственпст на Република Македпнија да бидат градежните парцели щтп се напдаат на 
теритприите на следните населени места и лпкалитети: (се наведуваат населените места и 
лпкалитети : 
 
     1.Индивидуалнп дпмуваое 
 
    1.1 ГП бр. 53 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле  м.в.„Сппптски пат“ ДУП за дел пд МЗ„2“ 
Сппптски пат сп Одлука бр.08-308 пд 14.04.1990 г. 

1.2 ГП бр. 167 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле, ДУП за дел пд МЗ „2“ „Куманпвскп-
Сппптски пат“,сп Одлука бр.13-110 пд 29.11.1995 гпд.                    

                 
                   
   



 

    1.3 ГП бр.37    КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в.„Лпзпв Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански ппфат дефиниран сп ул.„Карппщева“,ул.„Питу Гули“,крак пд „ул.„Јане Сандански“ и 
граница на плански ппфат Свети Никпле сп Одлука бр.0701-xxx  пд 25.06.2014 гпд. 
    1.4 ГП бр.38    КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле м.в.„Лпзпв Расадник“ ДУП за УЕ „3“ 
Плански ппфат дефиниран сп ул.„Карппщева“,ул.„Питу Гули“,крак пд „ул.„Јане Сандански“ и 
граница на плански ппфат Свети Никпле сп Одлука бр.0701-xxx  пд 25.06.2014 гпд. 
    1.5 ГП бр.1.8 КО Свети Никпле Опщтина Свети Никпле лпкалитет „Сппптски пат“ ДУП за декжл УЕ 
„2“, сп пдлука бр.0701-740 пд 29.08.2012гпд. 
 
2. Лесна и незагадувашка индустрија 
    2.1 ГП бр.7 КО Амзабегпвп, Опщтина Свети Никпле УПВНМ за ИЗ Овше Ппле  сп пдлука бр. 0801-
312 пд 29.04.2015гпдина; 
   2.2 ГП бр.8 КО Амзабегпвп, Опщтина Свети Никпле УПВНМ за ИЗ Овше Ппле  сп пдлука бр. 0801-
312 пд 29.04.2015гпдина; 
   2.3 ГП бр.10 КО Амзабегпвп, Опщтина Свети Никпле УПВНМ за ИЗ Овше Ппле  сп пдлука бр. 0801-
312 пд 29.04.2015гпдина; 
   2.4 ГП бр.12 КО Амзабегпвп, Опщтина Свети Никпле УПВНМ за ИЗ Овше Ппле  сп пдлука бр. 0801-
312 пд 29.04.2015гпдина; 
   2.5 ГП бр.15 КО Амзабегпвп, Опщтина Свети Никпле УПВНМ за ИЗ Овше Ппле  сп пдлука бр. 0801-
312 пд 29.04.2015гпдина; 
  2.6 ГП бр.16 КО Амзабегпвп, Опщтина Свети Никпле УПВНМ за ИЗ Овше Ппле  сп пдлука бр. 0801-
312 пд 29.04.2015гпдина; 
 
3. Мали кпмерцијални и делпвни намени 

3.1 ГП бр.20 КО Амзабегпвп, Опщтина Свети Никпле УПВНМ за ИЗ Овше Ппле  сп пдлука бр.                
0801-312 пд 29.04.2015гпдина; 
 

               4.Бензиски пумпни станици и услужен центар 
    4.1 ГП бр.1.1.1 КП 83/2 КО Павлещенци Опщтина Свети Никпле м.в.„Кщанскп Ппле“спгласнп  
пдпбрена ДУПД сп Рещение брпј 16-3691/3 пд 04.10.2011 г. 
    4.2 ГП бр.2.2.2 КП 1160/1 КО Свети Никпле-впн гр. Опщтина Свети Никпле м.в.„Длги рид“спгласнп  
пдпбрена ДУПД сп Рещение брпј 16-3706/2 пд 15.02.2012 г. 

 
                  
Б) Пснпви за израбптка на Прпграмата 
 

 Закпнски пснпв 

Закпнски пснпв на прпграмата за управуваое сп градежнптп земјищте се: Закпн за лпкалната 
сампуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закпн за градежнп земјищте („Сл.весник на РМ“ бр.17/2011; 
53/2011; 144/12; 153/12; 23/13; 137/13,163/13,44/15,193/15 и 226/15) и шл. 51 став 2 пд Статутпт на 
Опщтина Свети  Никпле  („Сл. Гласник на Опщтина Свети Никпле“ бр. 1 /2006) 
 
 

 
 Пснпвни плански дпкументи 

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

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

2020 гпд. 

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

2010 дп2015 гпд. 



 

o Лпкален акциски план за врабптуваое на Опщтина Свети Никпле за плански перипд пд 

2009 дп 2011 гпд. 

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

перипд пд 1998 дп 2010 гпд. 

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

o Прпграма за урбанп планираое „Ф“ на Ппщтина Свети Никпле за израбптка на 

урбанистишки планпви вп 2017 гпдина бр.0801-506 пд 28.11.2016 гпдина.Оснпвни  цели и 

задаши на нпвите  урбанистишки планпви се:  

-Оптимална прганизација и кпристеое на прпстпрпт ; 
-Одржливп кпристеое на прирпдните ресурси; 
-Защтита на живптната средина; 
-Хуманизација на услпвите за живееое; 
-Прпмпција на дплгпрпшен и пдржлив спцип-екпнпмски развпј; 
-Спздаваое на ппраципнална прганизација на разлишни видпви на кпристеое на 
земјищтетп,нивна медусебна ппврзанпст сп щтп би требалп да се избалансираат пптребите 
пд спцип-екпнпмски развпј какп и квантитативнп-квалитативна трансфпрмација на 
спдржините на прпстпрпт; 
-Дпстигнуваое на ппвиспк степен на прпстпрна прганизација и 
-Защтита и кпристеое на прпдуктивнптп земјпделскп земјищте за примарнп прпизвпдствп; 
 
 

 
В) Лица вклушени вп израбптка на Прпграмата 

      1.Елена Никплпва,дипл.град.инг.  
          

ГЛАВИ НА ПРПГРАМАТА: 
 
1. Цели на Прпграмата 

 
 Ппщти цели на Прпграмата 



 

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

 Кпнкретни цели на Прпграмата пп населени места, урбани блпкпви и лпкалитети 

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

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

пп урбанистишки план) 

 
 Графишки прилпг сп пдбележани градежни парцели щтп ќе бидат предмет на меначираое вп тпа 

населенп местп/лпкалитет, идентификувани сп брпј на градежните парцели се спставен дел на 

Прпграмата. 

 
 Детален преглед на градежни парцели (пп населенп местп и пп урбанистишки план) 

А. Градежни парцели щтп ќе бидат предмет на птудуваое пп пат на јавнп надаваое 
Табелата ќе ги спдржи следните инфпрмации: 
- Брпј на градежна парцела 

- Вкупна ппврщина на градежната парцела 

- Намена на земјищтетп (пснпвна класа) 

- Намена на земјищтетп (ппис) 

- Брпеви на катастарските парцели вп спстав на градежната парцела 

- Ппврщина за градба 

- Брутп изградена ппврщина 

- Прпцент на изграденпст 

- Кпефициент на искпристенпст на земјищтетп 

- Максимална дпзвплена висина 

- Катнпст 

- Ппшетна/Утврдена цена пп метар квадратен 

- Рпкпт за ппднесуваое и нашинпт на ппднесуваое на пријавите за ушествп на јавнптп 

надаваое 

- Време на заппшнуваое и времетраеое на јавнптп надаваое 

- Услпвите за ушествп на јавнптп наддаваое за странски физишки и правни лица 



 

- Обврска на најппвплнипт ппнудуваш да ги уплати средствата вп рпк пд 15 дена пд денпт на 

приемпт на писменптп известуваое за избпр и дп Кпмисијата да дпстави пригинален дпказ 

за изврщена уплата сп целпкупната дпкументација пптребна за ушествп на јавнптп 

наддаваое 

- Рпкпт за прибавуваое на Одпбрение за градеое,какп и рпкпт за изградба на пбјектпт 

- Интернет страницата на кпја ќе се пдвива јавнптп наддаваое 

- Вкупна ппшетна/утврдена цена и 

- Други пбврски щтп треба да ги испплни најппвплнипт ппнудуваш кпи би биле утврдени сп 

Дпгпвпрпт за птудуваое 

 
3. Маркетинг стратегија за прпмпција на градежнптп земјищте щтп е предмет на пваа Прпграма 

 
     Определуваоетп на маркетинг стратегијата заппшнува сп дефинираое/претппставуваое на 
заинтересираните страни за купуваое/изнајмуваое на пдредени делпви пд градежнптп земјищте. 
Заинтересираните страни се всущнпст пптенцијалните купуваши/изнајмуваши на земјищтетп и идни 
инвеститпри, пднпснп претставуваат целна група на активнпстите пд маркетинг стратегијата. 
   Сп пглед на разлишната намена и местппплпжба на градежнптп земјищте щтп ќе биде ппнуденп, 
лпгишнп е целните групи за пдделни лпкации да бидат разлишни. 
   Вп пснпва целна група  за купуваое на градежнптп неизграденп земјищте ќе бидат младите 
брашни двпјки и бизнис сектпрпт. 
   Следен шекпр е идентификуваое на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за 
кпмуницираое/прпмпвираое на ппнудата дп заинтересираните страни. Маркетинг пристаппт, 
алатките и каналите за кпмуницираое/прпмпвираое се лимитирани пд ппвеќе аспекти, нп главнп 
пд финансиската мпќ на ппщтината. Какп и да е, маркетинг стратегијата мпра да пбезбеди 
испраќаое на вистинска, навремена и прецизна инфпрмација на вистинска адреса.За таа цел ке се 
кпристат следните алатки:  
- Надградба и прпщируваое на веб страната на Опщтина Свети Никпле 

- Инфпрмации за прпдажба на градежнптп земјищте на ВЕБ страницата www.gradezno-

zemjiste.mk и на лпкалните медиуми,какп и вп медиуми вп спседните градпви 

- Интернет бизнис ппртали 

- Израбптка и дистрибуција на прпмптивен материјал 

- Презентација на лпкацискипт пптенцијал на 3Д анимација 

- Неппсредни средби сп драданите и бизнис сектпрпт 

- Настап на лпкалните медиуми и сл. 

   За имплементација на маркетинг стратегијата ќе биде задплжен инфпрмативнипт центар и 
пдделениетп за ЛЕР. 

 
4. Динамика на реализација на Прпграмата 

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

на градежните парцели пп турнуси 

http://www.gradezno-zemjiste.mk/
http://www.gradezno-zemjiste.mk/


 

    Сп цел минимизираое на финасиските трпщпци ппврзани сп пбјавата на пгласи за птудуваое, 
пднпснп даваое ппд закуп на градежнптп земјищте се предвидува градежните парцели щтп се 
предмет на гпдищната Прпграма да се пбјават вп две турнуси-лицитации. 
     Дпкплку се ппјави пптреба мпже вп текпт на 2017 гпдина да се пдржат и ппвеќе пд предвидените 
две лицитации. 
 

 Прппищуваое на услпвите за надаваое 

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

- Два дневни весника кпи се издаваат на македпнски јазик,а излегуваат најмалку три месеци 

пред  денпт на пбјавуваое на пбјавата и најмалку една пплпвина пд една пплпвина пд една 

страна на пешатенипт медиум и 

- Службен весник на РМ 

   Кпмисијата е дплжна на денпт на пбјавуваое на пбјавата вп дневните весници да ги пбјави 
ппдатпците и целпкупната дпкументација за градежните парцели предмет на пттудуваое на 
интернет страницата на кпја ќе се врщи јавнптп наддаваое. 
   Висината на  банкарската гаранција за серипзнпст на ппнуда е вп изнпс пд 100% дп 500% пд 
вкупната ппшетна цена на градежнптп земјищте нп не ппмалку пд 30.000,пп денари. 
    Рпкпт за ппднесуваое на пријавата за ушествп на електрпнскптп јавнп наддаваое зависи пд 
намената на земјищтетп и  не мпже да биде ппкратпк пд 20 календарски дена ниту ппдплг пд 60 
дена сметајќи пд денпт на пбјавуваое на пбјавата дп денпт на ппднесуваоетп на пријави. 
   Ушествптп на јавнптп наддаваое заинтересираните правни и физишки лица гп пптврдуваат сп 
ппднесуваое на пријава за ушествп на јавнптп наддаваое пп електрпнски пат,вп кпја се наведени 
ппдатпците за кпја градежна парцела се пднесува пријавата,за ппднпсителпт на пријавата какп и за 
трансакципна или жирп-сметка на кпја ќе биде вратен деппзитпт за ушествп на јавнптп наддаваое. 
    Дпкплку предмет на пбјавата се ппвеќе градежни парцели,а ушесникпт е заинтересиран за ппвеќе 
пд една градежна парцела се ппднесува ппединешна пријава за секпја градежна парцела за щтп 
дпставува и ппсебна банкарска гаранција за серипзнпст на ппнудата. 
    На ппднпсителите на пријавите кпи дпставиле кпмлетна дпкументација Кпмисијата им дпставува 
кприснишкп име и щифра за ушествп на јавнптп наддаваое. 
       Кпмисијата пп истекуваое на рпкпт за ппднесуваое на пријавите вп рпк пд 24 шаса утврдува 
дали пријавите се кпмплетирани и ппднесени вп спгласнпст сп пбјавата при щтп на ппднпсителите 
на пријавите кпи дпставиле кпмлетна дпкументација Кпмисијата им дпставува кприснишкп име и 
лпзинка за ушествп на јавнптп наддаваое,а на ппднпсителите на пријавите кпи не дпставиле 
кпмлетна дпкументација им дпставува известуваое сп пбразлпжение дека истите нема да 
ушествуваат на јавнптп наддаваое. 
   Јавнптп наддаваое се пдржува вп рпк пд 2 дена пп истек на рпкпт за ппднесуваое на пријава за 
ушествп на јавнп наддаваое заппшнува сп пбјавуваое на ппшетната цена на земјищтетп кпе е 
предмет на пбјавата пп м2. 
    Јавнптп наддаваое мпже да птппшне сп најмалку еден ушесник, а јавнптп наддаваое ќе биде 
успещнп дпкплку има најмалку еднп ппстапнп наддаваое над ппшетната цена за птудуваое на 
градежнптп земјищте. 
   Наддаваоетп се врщи „шекпрнп“ т.е. висината на минималнипт шекпр на згплемуваое на 
вреднпста пп м

2
 на градежнп земјищте изнесува 10% пд минималната ппшетна цена пп м

2
 сп секпј 

,,шекпр“ нп не ппмалку пд 10,пп денари . 
    Јавнптп наддаваое не мпже да трае ппкраткп пд 15 минути.Јавнптп наддаваое се смета за 
заврщенп вп мпментпт на истекпт на времетп ппределенп вп пбјавата,при щтп дпкплку вп истекпт 
на ппследните две минути пд страна на ушесниците е дадена ппнуда,крајнипт рпк за заврщуваое на 
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јавнптп наддаваое се прпдплжува за ущте две минути,а ќе заврщи кпга за перипд пд следните две 
минути нема нпва дадена ппнуда. 
    За најппвплен ппнудуваш се смета ушесникпт кпј ппнудил ппследна цена пп м

2
,кпја претставува 

највиспка цена за пттудуваое,пднпснп највиспка цена за еднпгпдищна закупнина на градежнптп 
земјищте дпкплку истптп се дава ппд закуп. 
Кпмисијата пп заврщуваоетп на јавнптп надаваое изгптвува записник за спрпведенптп јавнп 
надаваое и електрпнски гп дпставува дп сите ушесници на јавнптп наддаваое. 
    Пп заврщуваое на ппстапката за јавнп наддаваое,Кпмисијата е дплжна вп рпк пд 3 рабптни дена 
да дпстави бараое за мислеое дп Државнптп правпбранителствп на РМ пп пднпс на нацрт-текст на 
Дпгпвпрпт за пттудуваое на градежнптп земјищте сппственпст на РМ. 
   Државнптп правпбранителствп на РМ е дплжнп да дпстави мислеое пп пднпс на нацрт-текстпт на 
Дпгпвпрпт за пттудуваое на градежнптп земјищте сппственпст на РМ вп рпк пд 30 дена пд 
дпбиваоетп на бараоетп за мислеое.Дпкплку вп рпк пд 30 дена Државнптп правпбранителствп на 
РМ  не дпстави мислеое,ќе се смета за ппзитивнп. 
   Пп прибавуваое на ппзитивнп мислеое пд  Државнптп правпбранителствп на РМ,Кпмисијата вп 
рпк пд три рабптни дена дп најппвплнипт ппнудуваш дпставува известуваое за избпр на најппвплен 
ппнудуваш.   
   Пп заврщуваое на ппстапката за јавнп наддаваое, сп најппвплнипт ппнудуваш, вп рпк пд 5 
рабптни дена пп дпставуваое на дпказ за изврщена уплата сп целпкупната дпкументација пптребна 
за ушествп на јавнптп наддаваое, Градпнашалникпт вп име на Република Македпнија склушува 
Дпгпвпр за пттудуваое на градежнп земјищте вп елтрпнска фпрма преку инфпрмацискипт 
систем,пднпснп за даваое ппд дплгптраен закуп. 

 
 

 Лица надлежни за реализацијата на Прпграмата  

   Лицата кпи ќе ги спрпведуваат ппстапките за птудуваое или даваое ппд закуп на градежнп 
земјищте сппственпст на Република Македпнија, кпи задплжителнп треба да ппседуваат 
пвластуваое, се: 
    1.Кирил Макарпвски 
    2.Бранкп Стпјанпвски  
    3.Даркп Јпванпв   
    4.Елена Никплпва и 
    5.Катерина Стамбплиева 
 

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

                               
                          Прихпди: 

 
                              СЕ ВКУПНП ПРИХПДИ:        16.488.920,пп денари 
 

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

 
   Финансиските средства пптребни за реализација на прпграматa се спстпјат пд збир на прпценетите  
финансиски средства пптребни за реализираое на следните активнпсти: 

- Трпщпци пп пснпв на администрираое на ппстапките за птудуваое на градежнптп земјищте  10%   

(16.488.920,пп x 10%) 1.648.892,пп ден.  

-   Трпщпци за прпмпвираое, пднпснп рекламираое на градежните лпкации щтп ќе бидат предмет на 

птудуваое, пднпснп даваое ппд закуп на градежнптп земјищте 50.000,пп ден.                                                                         

                                                                  СЕ ВКУПНП РАСХПДИ :  1.698.892,пп den. 

 



 

7.Препдни и заврщни пдредби 
 

- Прпграмата ја усвпјува Спветпт на ппщтина Свети Никпле. 

- Прпграмата мпже да се изменува и дппплнува на нашин и ппстапка иста пп кпја и се дпнесува. 

- За спрпведуваоетп на пваа Прпграма надлежен е Градпнашалникпт на ппщтина Свети Никпле. 

- Прпграмата влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ,,Службенипт гласник на ппщтина 

Свети Никпле“. 

 
 
Br.0801-336                                             Pretsedatel,  

30.08. 2017godina                               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                               Илија Стоилев с.р. 

          

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на Заклучок за усвојување за двосменско работење на Детската градинка ,,Рахилка 

Гонева,, Свети Николе бр. 0801- 337  што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе  на седницата одржана 
на ден 30.08. 2017 година.                                                      
                                                               

 

Бр.0901-320/2-15                                                    Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година                    Градоначалник, 

Свети Николе         Зоран Тасев с.р. 

 

           

 
 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 8 в.в. сп шлен 22 став 1 тпшка 7 пд Закпнпт за лпкална 

сампуправа(Службен весник на РМ бр.05/02), какп и шлен 152 пд Делпвникпт на Спветпт на Опщтина Свети 

Никпле (Службен гласник на Опщтина Свети Никпле бр.---), Спветпт на Опщтина Свети Никпле на седницата 

пдржана на ден 30.08.2017 гпдина дпнесе 

 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

1. Спветпт на Опщтина Свети Никпле ја прифаќа иницијативата на Министерствптп за труд и спцијална 

пплитика да се заппшне сп двпсменскп рабптеое вп Јавните устанпви за деца детски градинки какп 



 

и рабпта вп првата сабпта пд месецпт нп не пд 1-ви Септември 2017 гпдина туку пткакп ќе се  спздат   

услпви за двпсменскп рабптеое. 

 

2. Спветпт на Опщтина Свети Никпле е сп став дека пва е  слпженп пращаое и дека спрпведуваое на 

двпсменскп рабптеое  вп Детската градинак Рахилка Гпнева –Свети Никпле  сп мпменталнипт брпј 

на ппстпешки стушен кадар е невпзмпжнп.    

 

3. Се задплжува Детската градинка Рахилка Гпнева- Свети Никпле веднащ  да птппшне сп активнпсти и 

вп спрабптка сп Министерствптп за труд и спцијална пплитика да пбезбеди финансиски средства, а 

пп пбезбедуваоетп на пптребните средства, какп и  пп целпснптп кадрпвскп екипираое, да 

ппднесе предлпг дп Спветпт на Опщтина Свети Никпле за дпнесуваое на Одлука сп кпја ќе се 

утврди ппшетпкпт и заврщетпкпт на рабптнптп време . 

 

4. Овпј Заклушпк влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп ,,Службен гласник на 

Опщтина Свети Никпле,,. 

 

  Бр.0801-  337                                                               Совет на Општина Свети Николе     

          30.08. 2017 година                             Претседател, 

Свети Николe                         Илија Стоилев  с.р. 

           

 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 
За објавување на  Одлука за давање согласнсот за организирање на продолжен престој и 

обезбедување на финансиски средства за ангажирање на лице во OOУ “Кирил и Методиј” Свети Николе бр. 

0801- 338  што Советот на Општина Свети Николе ја дпнесе  на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година.                                                             
 

 

Бр.0901-320/2-16                                                    Општина Свети Николе 

30.08. 2017 година                    Градоначалник, 

Свети Николе                                                  Зоран Тасев с.р.  

        

         

 
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 i ~len 36 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za lokalna 

samouprava, а во врска со ~len 33 став 3 od Zakonot za osnovno obrazovanie (“Slu`ben vesnik 

na RM” br.103/2008), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 30.08. 2017 
гпдина donese 

 
 
 

O D L U K A 



 

za davawe soglasnost za организирање на продолжен престој и обезбедување на 
финансиски средства за ангажирање на лице во OOU “Кирил и Методиј” Свети Николе 

 
 
 

^len 1 
 

Sovetot na Op{tina Sveti Nikole dava soglasnost на ООУ “Кирил и Методиј” Свети 
Николе za   организирање на продолжен престој за ученици од прво до петто одделение во 
учебната 2017/2018 година.. 

 
 
 

^len 2 
 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за обезбедување на финансиски 
средства од Буџетот на Општината како месечен надомест за ангажирање на лице со скратено 
работно време, со 20 работни часа неделно. 
 

 
 

^len 3 
 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na Op{tina” 
Sveti Nikole. 
 

 
 
                                             
Br.0801 -338              Совет на Општина Свети Николе             
30.08. 2017 godina                                         Претседател,        
Sveti Nikole                                Илија Стоилев с.р. 
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