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

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

 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлука за промена на улица во Општина 

 Свети Николе 
 
 
    Se objavuva Одлука за промена на улица во Општина Свети Николе br. 0801 – 304 {to 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 29.04.2015 godina. 
 
 
 
Бр. 0901– 315                                              Градоначалник, 
 29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.         
        
 
 

Врз основа на чл.8 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти (Сл.весник на РМ бр. 66/04...136/11), а во согласност со „Правилникот за 
содржината, постапката за водење на електронска евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и 
други инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање на објектите и за содржината, постапката и начинот  
на водење на електронскиот регистар (Сл.весник на РМ бр. 152/07), како и „Листата за определување на 
имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти“ утврдена од Советот на општина 
Свети Николе под број 0701-291 од 20.03.2012 година и „Листа за дополнување на Листата за определување 
на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти “ утвредна со Одлука на 
Советот на општина Свети Николе, број 0701-519 од 11.06.2013 година, Советот на општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 29.04.  2015 година донесе 
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О    Д    Л    У    К    А 
За промена на име на улица во Општина Свети Николе 

 
 

Чл.1 
 
 Улицата „8-ми Септември“ во Свети Николе, со матичен број  41362300538 , шифра 0053 се 
преименува и ќе носи назив „Пела“. 
  
 

Чл.2 
 
 Со оваа Одлука се менува само името на овој инфраструктурен објект, додека веќе доделениот 
матичен број останува истиот кој е веќе запишан во електронскиот регистар. 
 
 

Чл.3 
 
 Промената на името на овој инфраструктурен објект ќе биде запишана во електронската 
евиденција која ја води Општината. 
 

Чл.4 
 
 Оваа одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина 
Свети Николе“ 
 
 
Бр.0801 - 304       Совет на општина Свети Николе 
29.04. 2015 год                            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 Odluka za prodol`uvawe na va`eweto na Strategijata za lokalen 

ekonomski razvoj na Op{tina  Sveti Nikole za period od 2010 – 2015 
 

 
    Se objavuva Odluka za prodol`uvawe na va`eweto na Strategijata za lokalen 
ekonomski razvoj na Op{tina Sveti Nikole za period od 2010 – 2015 br. 0801 – 305 {to 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 29.04.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 315/2                                             Градоначалник, 
29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.         
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМбр 
5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ 
бр.1/06) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година донесе: 
 
 
 
 
 

ОДЛУКА 
за продолжување на важењето на Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе за периодот 

од 2010 – 2015 година 
 

 
Член 1 

 
 Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе за периодот 2010-2015 год. усвоена од 
страна на Советот на Општина Свети Николе со Заклучок бр. 0701-169 од 17.02.2010 година продолжува да 
се применува во делот на нереализираните цели и активности до донесување на нова Стратегија за локален 
развој. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
 
Бр. 0801-305 
29.04.2015 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 

 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на – Odluka za ednokraten otpis na dolg 

 
 
 
    Se objavuva– Odluka za ednokraten otpis na dolg br. 0801 – 306 {to Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 29.04.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 315/3                                             Градоначалник, 
29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.         
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на РМ 

бр.05/02), како и член 3, 4, 11 став 3 и 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните(Службен весник на РМ бр.112/14), Совртот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
ден 29.04.2015 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за еднократен отпис на долг 

Член 1 

1.На лицето Цветан Трајковски од Свети Николе со ЕМБГ 2009988480007 му се отпишува долг во вкупен 
износ од 10.550,50 денари и тоа: 

- Долг кон ЕВН Македонија АД Скопје износ од 9.960,50 денари 
- Долг за комунална такса износ од                          590,00 денари 

 
2.На лицето Тони Арсенов од Свети Николе со ЕМБГ 2212967494512 му се отпишува долг во вкупен 

износ од 8.184,50 денари и тоа: 

- Долг кон ЕВН Македонија АД Скопје износ од    7.103,50 денари 
- Долг за комунална такса износ од                          1.081,00 денари 
 

Член 2 
Одлуката задолжително да се достави до наведеното лице и до ЕВН Македонија заради бришење 

на отпишаниот долг од евиденцијата не неплатен износ. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 

 
Бр. 0801-306                                                                       Совет на Општина Свети Николе 
29.04.2015г.                                                                                           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 Odluka za opredeluvawe imiwa na ulici vo Op{tina Sveti Nikole 
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    Se objavuva Odluka za opredeluvawe imiwa na ulici vo Op{tina Sveti Nikole  br. 
0801 – 307 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 
29.04.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 315/4                                             Градоначалник, 
29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                          Зоран Тасев с.р.    
 
 
 

Врз основа на член 8 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на 
други инфраструктурни објекти  (Сл.весник на РМ бр.66/04, 55/07, 145/10 и 136/11), а во согласност со 
Правилникот за содржината, постапката на водење на електронска евиденција на имиња на улици, 
плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање на објектите и за содржината, 
постапката и начинот на водење на електронскиот регистар (Сл.весник на РМ бр.152/07) и утврдената Листа 
за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето 
на Општина Свети Николе, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на  ден 29.04. 2015 
година, донесе 
 
 

O D L U K A  
за определување имиња на улици во Општина Свети Николе 

 
Чл.1 

 
 На улиците во населбата „Рудина“ кои на мапите во Одделението за урбанизам и заштита на 
животна средина при општина Свети Николе се означени со букви од македонската азбука, и тоа почнувајки 
од буквата „А“ заклучно со буквата „У“ им се определуваат имиња како што следи:  

 
ОЗНАКА ОД МАПАТА ИМЕ КОЕ СЕ 

ОПРЕДЕЛУВА 
ПАРНИ БРОЕВИ 

ОД  -- ДО ЗАКЛУЧНО 
НЕПАРНИ БРОЕВИ 
ОД –ДО ЗАКЛУЧНО 

А ЖИВКО ЧИНГО 2-22 1-13 
Б ИНДУСТРИСКА 2-36 1-3 
В ЃУРИШКА 2-8 1-13 
Г БЛАЖЕ КОНЕСКИ 2-20 1-15 
Д БОГОСЛОВСКА 2-24 1-15 
Ѓ БАЛКАНСКА 2-30 1-13 
Е РАЈКО ЖИНЗИФОВ 2-6 1-25 
Ж ЦАР САМУИЛ 2-16 1-15 
З ЈУРИЈ ГАГАРИН 2-12 1-45 
Ѕ МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ 2-10 1-17 
И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2-18 1-33 
Ј ПЕРЕ ТОШЕВ 2-14 1-19 
К МАКСИМ ГОРКИ 2-14 1- 
Л ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ 2-28 1-19 
Љ НИКОЛА ЈОНКОВ 

ВАПЦАРОВ 
2-10 1-17 

М ПАРТЕНИЈ ЗОГРАФСКИ 2-18 - 
Н НИКОЛА ТЕСЛА 2-14 1-13 
Њ ЃОРГИ СУГАРЕВ 2-10 1-11 
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О АЛБЕРТ АЈНШТАЈН 2-20 1-15 
П МАЈКА ТЕРЕЗА 2-12 1-11 
Р ВИКТОР ИГО 2-18 1-27 
С СИРМА ВОЈВОДА 2-16 1-17 
Т КИРО ГЛИГОРОВ 2-24 1-11 
Ќ АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ 2-12 1-29 
У МАКЕДОНСКА 

ПРЕРОДБА 
2-10 1-11 

 
      Чл.2 
 Бидејки со оваа Одлука се определуваат имиња на улици кои досега не беа евидентирани во 
електронската евиденција на општината, истите од страна на Централниот регистар на РМ ке добијат и 
посебни матични броеви. 
 
      Чл.3 
 
 По стапувањето во сила на оваа Одлука, истата ќе биде доставена до Централниот регистар на РМ 
во рок од 15 дена, заради упис на податоците во електронската евиденција. 
 
      Чл.4 
 
 За имињата кои се определени за улиците од чл. 1 на оваа Одлука, општина Свети Николе да ги 
информира граѓаните  преку средствата за јавно информирање и други форми на информирање (огласна 
табла, Веб страна на општината и сл.) 
 
      Чл.5 
 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина 
Свети Николе“. 
 
Br. 0801 - 307                                Pretsedatel  
29.04.  2015 godina                        na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                           Ilija Stoilev с.р. 
 
 
 
  

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

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Zaklu~ok za usvojuvawe na  Godi{en izve{taj za sproveduvawe na 
Programata za razvoj na vardarski planski region za 2014 godina 

 
 
    Se objavuva Zaklu~ok za usvojuvawe na  Godi{en izve{taj za sproveduvawe na 
Programata za razvoj na vardarski planski region za 2014 godina br. 0801 – 308 {to Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole go donese na sednicata odr`ana na den 29.04.2015 godina. 
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Бр. 0901– 315/5                                             Градоначалник, 
 29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.         
             
 
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den -
29.04.2015 godina donese 
 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Godi{en izve{taj za sproveduvawe na Programata za razvoj na 

vardarski planski region za 2014 godina 
 

 
          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go  usvoi  Zaklu~okot za usvojuvawe na  Godi{en 
izve{taj za sproveduvawe na Programata za razvoj na vardarski planski region za 2014 godina. 

 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole”. 

 
 
Br.0801 - 308                                Pretsedatel, 
29.04.2015 godina                na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                          Ilija Stoilev с.р.  
     
 

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

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

 
 

 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Zaklu~ok za usvojuvawe na  Godi{en izve{taj za rabotata na Centarot za 

razvoj na Vardarski planski region za 2014 godina 
 
 
 
 
    Se objavuva Zaklu~ok za usvojuvawe na  Godi{en izve{taj za rabotata na Centarot za 
razvoj na Vardarski planski region za 2014 godina br. 0801 – 309 {to Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole go donese na sednicata odr`ana na den 29.04.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 315/6                                             Градоначалник, 
 29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.         
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 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
29.04. 2015 godina donese 
 
 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Godi{en izve{taj za rabotata na Centarot za razvoj na Vardarski 

planski region za 2014 godina 
 
 

 
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go  usvoi  Zaklu~okot za usvojuvawe na  Godi{en 

izve{taj za rabotata na Centarot za razvoj na Vardarski planski region za 2014 
godina. 

 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole”. 

 
 
 
Br.0801 - 309                                            Pretsedatel, 
29.04. 2015 godina                   na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                            Ilija Stoilev с.р.  
     
 
 
 

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

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Kvartalen izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot za Op{tina Sveti Nikole 

za izve{tajniot period (komulativno) za kvartal Prvi – od 01.01. 2015 godina do 31.03. 
2015 godina 

 
 

 
    Se objavuva Kvartalen izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot za Op{tina Sveti Nikole za 
izve{tajniot period (komulativno) za kvartal Prvi – od 01.01. 2015 godina do 31.03. 2015 
godina br. 0801 – 310 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go donese na sednicata odr`ana na 
den 29.04.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 315/7                                             Градоначалник, 
 29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.      
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Izve{taj za realizacija na Op{tina Sveti Nikole za prviot kvartal za 

2015 godinа 
 
 
    Se objavuva Izve{taj za realizacija na Op{tina Sveti Nikole za prviot kvartal za 
2015 godina br. 0801 – 311 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go donese na sednicata 
odr`ana na den 29.04.2015 godina. 
 
Бр. 0901– 315/8                                             Градоначалник,                            
 29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.         
          
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ПРВИОТ  КВАРТАЛ ЗА 2015 

ГОДИНА 

Општина  Свети Николе  во текот на првиот квартал  од 01.01.2015 до 31.03.2015 година 
има реализација  на Буџетот  на Општина Свети Николе во вкупен износ од 66.556.436,00 денари  
или  изразено во процент изнесува 20,10 %, споредено план со реализација.  

Основниот буџет на Општина Свети Николе за првиот квартал има реализација  од 
17.221.741,00 денари или изразено во проценти изнесува 11,93%. Следејќи ја историјата на базата 
на податоците за реализацијата во последните  пет години мораме да напоменеме дека првиот 
квартал од 2015 годината е на ниво  кое  би требало да го има за овој квартал. Со анализата која е 
направена во одделението за финaнсии и буџет констатирано е дека општината постепено ја 
зголемува својата ликвидност со тоа што се обидува да изврши исплата на заостанатите обврски кон 
коминтентите и се обидува да оствари  максимално прибирање на приходите со што би се 
овозможило поголема финансиска сигурност. Според вкупните приходи општинскиот основен буџет 
има реализација во приходниот дел во вкупен износ од  19.538.256,00 денари, а од истите 
реализација на расходите во вкупен износ од  17.221.741,00 и салдо на 31.03.2015 во износ од 
2.316.515,00 денари. 

Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата на плата, 
надоместоци и придонеси  има потрошено 6.235.579,00, 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 прв квартал од 2015 се добива следната слика на реализација на трошоци во основниот 
буџет: 

• За плати  и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се потрошени 34,21% од 
вкупните расходи, a соодносот реализација/план е 23,43% 

• 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 
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процент изнесува 0,34% од вкупните трошоци или во денари изразено изнесува 57.881,00 
денари, а  соодносот реализација/план е 8,47% 

• За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и телефакс, 
регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени се 27,27% од 
планираните трошоци или во денари изразено изнесува 2.853.251,00 денари, а во однос на 
вкупните трошоци е 16,57% 

• 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 238.730,00 или 2,51% од планираните трошоци, во 
однос на вкупните трошоци реализирано  е 1,39% 

• 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 492.947,00 денари или во проценти 
5,65% од планираното, во однос на вкупните трошоци реализирано е 2,86% 

• 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 
9,11% од вкупните расходи, а реализирано  во однос на планирано е 8,61%  

• 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  828.345,00 денари или 31,47%, а во однос на вкупните расходи 4,81% 

• 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 прв квартал од годината во износ од  304.000,00 денари или изразено 
во проценти 14,78%, а во однос на вкупните расходи е 1,77% 

• За  разни трансфери има исплатено 244.562,00 денари и процентот изнесува 6,68%, а во 
однос на вкупните расходи е 1,42%  

• Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и награда за 
новороденчина изнесува  318.702,00 денари или тоа изразено во процент изнесува  21,83%, 
а во однос на вкупните расходи е реализирано 1,85% 

• За изградба и реконструкција  на патишта улици и автопати  има реализација во износ од 
3.723.482,00 или процентуално изнесува 7,11%, во однос на вкупните расходи 
реализацијата е 21,62% 

 Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на општина 
Свети Николе за прв квартал за 2015 година. Можеме да констатираме  дека имаме мошне добра  
реализација и на приходите и на расходите со максимално остварување на приходите и расходите 
од 11,93% . 
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Во делот за намеските дотации мора да се каже дека тие се реализирани  во износ од  
35.176.113,00 денари или изразено во проценти 25,14%. Динамиката на реализација е на идеална  
страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2015 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 овој проблем које непосредно проблем на сите нас како општина. 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 буџетските корисници. Вкупната реализација на 
расходната страна на буџетските корисници изнесува 35.077.203,00 денари или изразено 24,07% 
реализирано во однос на планирано. 

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот изнесува 20,62 %. 
Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на самофинансирачките активности се на 
задоволувачко ниво  и се на многу на повисоко ниво на реализација споредено со претходната 
година . 
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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 2015 година. 
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Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи  во Основниот Буџет  во првиот  
квартал за 2015 

конто Опис на приход Планирано Реализирано 
711 

 
Danok od dohod, dobivka i 

kapitalni dobivki 
 

1.625.000,00 385.384,00 

713 
 

Danoci na imot 
 

22.600.000,00 1.385.325,00 

717 
 

Danoci na specifi~ni 
uslugi 

 
49.399.352,00 5.102.512,00 

   718 Такси за користење или 
вршење на дејност 

5.460.000,00 115.351,00 

   722 
 

Taksi i nadomestoci 
 

650.000,00 200.033,00 

   723 
 

Administrativni taksi i 
nadomestoci 
 

3.210.000,00 
241.920,00 

   724 
 

Drugi Vladini uslugi 
 

300.000,00  

   725 
 

Drugi nedano~ni prihodi 
 

2.100.000,00 262.947,00 

   741 
 

Transferi od drugi nivoa 
na vlast  
 

26.097.412,00 8.279.020,00 

  742 Донации од странство   
   731 
 

Продажба на капитални 
средства 
 

5.810.231,00  

  733 Продажба на земјиште и 
нематријално вложување 

27.069.039,00 1.249.249,00 

 Вкупно 144.321.034,00 17.221.741,00 
 

Бр. 0801 – 311      Совет на Општина Свети Николе  

29.04.2015г.                              Председател,          

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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Odluka za donesuvawe na UPVNM za KO Amzabegovo, industriska zona 

“Ov~e Pole” Sveti Nikole – planski opfat od 58,05ha, za planski period 2012 – 
2022godina 

 
 
    Se objavuva Odluka za donesuvawe na UPVNM za KO Amzabegovo, industriska zona “Ov~e 
Pole” Sveti Nikole – planski opfat od 58,05ha, za planski period 2012 – 2022godina br. 0801 
– 312 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go donese na sednicata odr`ana na den 29.04.2015 
godina. 
 
 
Бр. 0901– 315/9                                             Градоначалник, 
29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.         
        
 
 
 
              Врз основа на чл.13 став 1,чл.24 став 8 и чл.25 став 5 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 , 70/13 “ и 
163/13), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.04.2015    година донесе: 
 
 

О   Д   Л   У   К   А 
За донесување  на  УПВНМ за КО Амзабегово,индустриска зона ,,Овче Поле’’ Свети Николе  - 

плански   опфат од 58,05ха, за  плански период 2012-2022г. 
 
 
 

 
Чл.1 

             Со оваа Одлука се донесува  УПВНМ за КО Амзабегово,индустриска зона ,,Овче Поле’’ Свети 
Николе  - со површина  од 58,05ха, намена лесна и незагадувачка индустрија,за  плански период 2012-2022г. 

. 
 

Чл.2 
                 Составен дел на оваа Одлука е извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.08-212/2 од 
26..02.2013 година и Согласноста бр.24-7063/2 од 22.04.2015г.  издадена од Министерство за транспорт и 
врски на детален урбанистичкиот план донесува  УПВНМ за КО Амзабегово,индустриска зона ,,Овче Поле’’ 
Свети Николе, како и графичкиот дел од  планот со тех.бр.24/12 од фебруари 2015,  изработен  од дупи 
,,Планерис’’ Куманово. 
 

Чл.3 
                    Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во Службен гласник на 
Општина Свети Николе. 
 
Бр.0801-312                                                                  Совет на Oпштина Свети Николе 
29.04.2015г.                                                                                             Претседател, 
СветиНиколе                                                                              Илија Стоилев с.р.     
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на   Odluka zа пристапување кон изработка на УПВНМ за КП бр. 905, 906/2, 

909/1, 909/2,  910/1 910/2,   911/1, 911/2, 912, 913,  914 и дел од КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, 
во м.в.,,Бешкарач’’ КО Горобинци,  Свети Николе 

 
 
    Se objavuva Odluka zа пристапување кон изработка на УПВНМ за КП бр. 905, 906/2, 909/1, 
909/2,  910/1 910/2,   911/1, 911/2, 912, 913,  914 и дел од КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, во 
м.в.,,Бешкарач’’ КО Горобинци,  Свети Николе br. 0801 – 313 {to Sovetot na Op{tina Sveti 
Nikole go donese na sednicata odr`ana na den 29.04.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 315/10                                             Градоначалник, 
29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.         
        
 
 
 
              Врз основа на чл.13 став 1 и чл.26 став 5 алинеја 3 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање ((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 70/13, и 163/14„), Советот 
на Општина  Свети Николе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година  донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 

За пристапување кон изработка на УПВНМ за КП бр. 905, 906/2, 909/1, 909/2,  910/1 910/2,   911/1, 911/2, 
912, 913,  914 и дел од КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, во м.в.,,Бешкарач’’ КО Горобинци,  Свети Николе 

Чл.1 

             Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на УПВНМ за КП бр. 905, 906/2, 909/1, 909/2,  910/1 
910/2,   911/1, 911/2, 912, 913,  914 и дел од КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, во м.в.,,Бешкарач’’ КО 
Горобинци  Свети Николе со површина од 2.90 ха и намена Г2,Г3 и Г4(лесна и незагадувачка индустрија) 

Чл.2 

                 Се задолжува Подносителот на иницијативата да избере лиценцирана фирма за изработка на 
планска програма и детален урбанистички план за соодветната урбана единица, и лиценцирана фирма за 
изработка на ажурирани геодетски подлоги како основа за понатамошна постапка.  

Чл.3 

Сите трошкови поврзани со изготвување на целокупната документација и ангажман на стручни лица се на 
товар на подносителот на иницијативата согласно чл.17 став 7 од горе споменатиот закон. 

Чл.4 
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                    Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во Службен гласник на 
Општина Свети Николе. 

                                                                             

Бр.0801-313                                                                 Совет на Oпштина Свети Николе 

29.04.2015г.                                                                                         Претседател 

СветиНиколе                                                                        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 Odluka za usvojuvawe na Elaborat za procenka na {teta od elementarna 
nepogoda – po`ar KO Patetino - Op{tina Sveti Nikole 

 
 
    Se objavuva Odluka za usvojuvawe na Elaborat za procenka na {teta od elementarna 
nepogoda – po`ar KO Patetino  - Op{tina Sveti Nikole br. 0801 – 314 {to Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 29.04.2015 godina. 
 
 
Бр. 0901– 315/11                                             Градоначалник, 
 29.04. 2015 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.         
        
 
 
               Врз основа на член 22 став 1 точка 10 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.05/02), а во врска со член 60 став 1 точка 1 и член 143 став 1 алинеја 2 од 
Законот за заштита и спасување (пречистен текст) (,,Службен весник на РМ,, бр. 93/2012), Советот на 
Општина Свети Николе на одржаната седница на ден 29.04. 2015 година, донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Елаборатот за проценка на штета од елементарна непогода-пожар 

КО Патетино – Општина Свети Николе 

Член 1 

СЕ УСВОЈУВА ВО ЦЕЛОСТ Елаборатот за проценка на штета од елементарна непогода-пожар, 
изготвен од општинската Комисија за проценка и утврдување на висина на штета настаната од природни 
непогоди, формирана со Решение на Градоначалникот на Општина Свети Николе бр.0901-151/9 од 
24.04.2015 година, а кој се однесува за  настанатата штета на територија на Општина Свети Николе на 
16.07.2012 година. 
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Член 2 

Се задолжуваат стручните служби на Општина Свети николе усвоениот Елаборат да го достават до 
Влада на Република Македонија, Министерство за финансии, Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, Републичка комисија за проценка на штети од елементарни непогоди, Комисија за 
земјоделство, шумарство и водостопанство при Собрание на РМ и Државен завод за статистика. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот кога ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 

Бр.0801-314                                                                     Претседател на Совет на Општина Свети Николе 

29.04.2015 година                                                                                    Илија Стоилев с.р. 

Свети Николе                                                                                                    
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