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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  Програма за јавни работи во 2016 година бр.  0801 – 148  што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 
година.  

Бр.0901-144/2        Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година   Градоначалник, 
Свети Николе   Зоран Тасев с.р.  

Врз основа на член 7, став 1 од Законот за комунални дејности („Сл. весник на РМ“ бр.95/12), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 22.02.2016  година, донесе: 

ПРОГРАМА 
за Јавни работи во 2016 година 

Рамка на програмата 

Комуналните дејности се дејности од јавен интерес. Основните услови и начинот на вршење 
на комуналните дејности, финансирањето на комуналните дејности, финансирањето на изградбата и 
одржувањето на објектите на комуналната инфратсруктура се уредуваат со Законот за комунални 
дејности. 

Според членот 7 став 1 и 2 од Законот за комунални дејности : 



 „Комуналните дејности се вршат врз основа на развојни планови и програми. Развојните 
планови за вршење на комунални дејности се донесуваат во период од  три години од страна на 
Советот на Општината”.  
 Горенаведениот закон вклучува одредби со кои што се уредени одредени надлежности на 
Општината и јавните комунални претпријатија основани од Општината , како даватели на комунални 
услуги. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, кои што 
треба да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Свети Николе во 2016 година ќе 
бидат насочени кон донесување на сите потребни акти и програми со цел ефикасно извршување на 
комуналните услуги согласно овој закон преку примена и на дополнителни и нови практични 
пристапи со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските 
одредби во оваа област.   
   
 
 Развојни приоритети 
 
       Согласно Законот за локална самоуправа една од клучните надлежности на општините е 
планирањето на локалниот економски развој, водење на локална економска политика, потоа 
поддржување на развојот на малите и средни претпријатија и претприемништвото на локално ниво, 
како и промовирање и воспоставување на партнерства. Во оваа насока, Советот на Општина Свети 
Николе усвои Стратегија за локален развој на општината во која главна стратешка цел е 
намалување на невработеноста која во Општина Свети Николе изнесува околу 17,3% од вкупното 
население (или 3200 лица) според официјалните податоци од Центарот за вработување. 

Од извршената Анализа на пазарот на трудот на Општина Свети Николе меѓу другото 
констатирано е дека:  

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

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

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

За да се стимулира вработувањето на овие најзагрозени категории на невработени лица се 
предвидува нивно ангажирање во организирани работни активности во рамките на програма за 
Јавни работи од областа: Одржување и обновување на јавната инфраструктура и Одржување и 
заштита на животната средина. 

За извршување на оваа надлежност во општина Свети Николе одговорно е ЈКП „Комуналец“, 
ЈП Погребални услуги и Општината преку Одделението за Комунални дејности 

Со цел да се даде поддршка на работата на јавните претпријатија  и општината за ефикасно 
спроведување на надлежноста од областа на заштита на животната средина и природа, уредување 
на просторот и градежното земјиште и комуналните дејности (одржување на јавна чистота) потребно 
е превземање на организирани акции со поддршка на општината и ЈKП, во кои ќе се ангажираат 
дополнителни човечки ресурси со моментален статус на невработени лица. 

Во општина Свети Николе има голем број на слободна работна сила која може да биде 
ангажирана во работни активности кои не бараат стручност и формално образование, а се во 
рамките на програмските активности на јавните претпријатија и Општина Свети Николе. При 
спроведување на организираните акции, предност ќе се даде на вработување на долгорочно 
невработените лица (39,84% од вкупниот број на невработени) која е најбројна во општината, на 
неквалификуваната работна сила со ниско ниво на образование (36,65% од вкупниот број на 
невработени) и на невработените лица на возраст над 55 години (23,5% вкупниот број на 
невработени).  

 
 
 Цел  

Основна цел на Програмата е да се даде придонес кон: 
• Намалување на стапката на невработеност, привремено намалување на сиромаштијата и 

економско-социјалните тензии преку ангажирање на 35 невработени лица за период од 6 
месеци, со акцент на долгорочно невработени неквалификувани и полуквалификувани лица, 



• Обезбедување на посовремени услови за живот и работа на граѓаните преку обновување и 
уредување на јавната инфраструктура и одржување и заштита нa животната средина.   
 
 

Програмски активности 
  Во рамките на програмата за Јавни работи, Општина Свети Николе во парнерство со ЈКП 
Комуналец,  и ЈП Погребални услуги,  за период од 6 месеци ќе ангажирa 35 невработени лица со 
акцент на долгорочно неработени лица, неклвалификувани и полуквалификувани. Со проектот ќе се 
спроведат работни активности од областа на заштита на животната средина за чистење и 
одржување на критичните точки од аспект на загадувањето ( градски паркови, излетнички места, 
гробишта, просторот на индустриската зона, дивите депонии во и околу градот), и од областа на 
обновување и одржување на јавната инфраструктура т.е уредување и санација на уличната 
инфраструктура во градот Свети Николе.  

Програмата предвуидува извршување на  следните групи на активности по одредена 
временска динамика:  

 
 
(Динамичкиот план за извршување на активностите е во прилог): 

   
1 активност:   
Чистење, хортикултурно уредување и поставување на урбана опрема( клупи ,летниковци и корпи за 
отпадоци) во градските паркови,  
  
2 активност:  
Санација на тротоарните површини, хортикултурно уредување и расчистување на центарот на 
градот Свети Николе,  
 
3/ активност:  
Чистење и уредување на излетничко место Ѓуриште и излетничко место Крушки, 
  
4 активност:  
Расчистување на дивите депонии во и околу градот вклучувајќи ја индустриската зона и 
порамнување на цврстиот отпад во градежната депонија,  
  
5 активност:  
Чистење на одводен канал во градски гробишта,   
 
6 активност:  
Санација на пристапни пешачки патеки, хортикултурно уредување и расчистување на јавните 
гробишта.   



 
 
 Финансирање  
 Со Програмата е предвидено да се ангажираат 35 лица на кои ќе им се исплаќа 
надоместок во износ од 9 700,00 денари – бруто плата. 
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 2.500.000,00 
денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2016 година 
и кофинансирани од страна на ЈКП „Комуналец и ЈП „Погребални Услуги. 

1. Средствата во износ од 1.455.000 денари се од буџетот на Општина Свети Николе и ќе 
бидат наменети за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 25 ангажирани лица за 
период од 6 месеци. 
            2.Средствата во износ од 407.400,00 денари се кофинансирање од страна на ЈКП 
„Комуналец“ Свети Николе за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 7 ангажирани 
лица за период од 6 месеци. 
 
            3.Средствата во износ од 174.600,00 денари се кофинансирање од ЈП „Погребални Услуги и 
ќе бидат наменети за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 3 ангажирани лица за 
период од 6 месеци. 
 
 
 
 
 Распоредување на буџетските средства 
  Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на 
Општината.  
 
 Завршни одредби 

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

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

Br.0801-148                              Sovet na Op{tina Sveti  
 22.02.2016год.                                                               Pretsedatel,                                
Sveti Nikole                                                       Ilija Stoilev s.r. 

       
 
 
 

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

 
З А К Л У Ч О К 

 
 
За  објавување на  Одлука за давање согласност за измена на Статут бр. 0101-587/3 од 

21.11.2014 година на ЈКП,,Комуналец,, - Свети Николе бр.  0801 – 149  што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.  



 
 
Бр.0901-144/2-1            Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година        Градоначалник, 
Свети Николе         Зоран Тасев с.р.   
         

                                  
 Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.Весник на РМ бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 2 од Законот за јавните 
претпријатија (,,Службен весник на РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 22.02. 2015 година донесе: 
 
 

Одлука 
 за давање согласност за измена на Статут на ЈКП Комуналец – Свети Николе 
 
 

Член 1 
 

Се дава согласност на Статурната одлука за измена на Статут бр.0202-48/3 
од 08.02. 2016 година. донесена од Управниот одбор на ЈКП Комуналец – Свети 
Николе 

 
  

Член 2 
 

Со оваа одлука се врши прошитување на  Статутот на ЈКП Комуналец – 
Свети Николе – пречистен текст бр. 0101-587/3 од 21.11.2014 година во член 4 
став 1 со внесување на нова ставка : 

93.11 Работа со спортски објекти  
 
  

Член 3 
 

Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во   “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
   Бр. 0801-149                                                                 Совет на Општина Свети Николе 
  22.02.2016 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 Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот 

квартал за 2015 година бр.  0801 – 150  што Советот на Општина Свети Николе го усвои 
на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.  
 
 
 
Бр.0901-144/2-2            Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година        Градоначалник, 
Свети Николе          Зоран Тасев с.р.   
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Градоначалник на Општина Свети Николе

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

e-mail: info@svetinikole.gov.mk

www.svetinikole.gov.mk

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
ЗА ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

31.12.2015 год.
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Општина  Свети Николе  во текот на четвртиот квартал  од 01.01.2015 до
31.12.2015 година има реализација  на Буџетот на Општина Свети Николе во вкупен
износ од 285.089.835,00 денари или  изразено во процент изнесува 84,37 %,
споредено план со реализација.

Основниот буџет на Општина Свети Николе за четвртиот квартал има
реализација  од 102.428.061,00 денари или изразено во проценти изнесува 72,35%.
Следејќи ја историјата на базата на податоците за реализацијата во последните пет
години мораме да напоменеме дека четвртиот 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
102.428.061,00 денари, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од
100.402.179,00 и салдо на 31.12.2015 во износ од 2.025.882,00 денари.

Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата
на плата, надоместоци и придонеси има потрошено 25.799.780,00, 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 четврт 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 25,19% од вкупните расходи, a соодносот реализација/план е
96,50%

 За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и
трошоци направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено
трошок кој изразен во процент изнесува 0,25% од вкупните трошоци или во
денари изразено изнесува 258.506,00 денари, а соодносот реализација/план е
24,71%

 За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и
телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени
се 88,60% од планираните трошоци или во денари изразено изнесува
10.700.447,00 денари, а во однос на вкупните трошоци е 10,45%

 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
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изнесува 3.520.033,00 или 35,31% од планираните трошоци, во однос на
вкупните трошоци реализирано  е 3,44%

 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
8.656.385,00 денари или во проценти 87,44% од планираното, во однос на
вкупните трошоци реализирано е 8,45%

 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 8,49% од вкупните расходи, а
реализирано  во однос на планирано е 59,79%

 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 3.420.632,00 денари или 91,60%, а во однос
на вкупните расходи 3,34%

 На ставките кои се однесуваат за исплатата  на невладини организации,
здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации
од невладин сектор има остварување во овој четврт квартал од годината во
износ од 1.713.000,00 денари или изразено во проценти 86,30%, а во однос на
вкупните расходи е 1,67%

 За разни трансфери има исплатено 2.531.542,00 денари и процентот изнесува
80,62%, а во однос на вкупните расходи е 2,47%

 Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и
награда за новороденчиња изнесува 1.116.411,00 денари или тоа изразено во
процент изнесува 76,47%, а во однос на вкупните расходи е реализирано 1,09%

 За изградба и реконструкција  на патишта улици и автопати  има реализација во
износ од 27.694.349,00 или процентуално изнесува 59,78%, во однос на
вкупните расходи реализацијата е 27,04%



4

Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на
општина Свети Николе за четвртиот 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 72,35% .

Во делот за намеските дотации мора да се каже дека тие се реализирани  во износ
од 141.214.458,00 денари или изразено во проценти 98,24%. 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.

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот
изнесува 84,51 %. 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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6

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.

Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи  во Основниот Буџет во четвртиот
квартал за 2015

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

kapitalni dobivki 1.725.000,00 1.725.066,00

713 Danoci na imot 23.637.000,00 24.294.567,00

717 Danoci na specifi~ni
uslugi 37.244.838,00 25.882.746,00

718 Такси за користење или
вршење на дејност

2.510.000,00 2.360.881,00

722 Taksi i nadomestoci 650.000,00 653.408,00

723 Administrativni taksi i
nadomestoci 2.210.000,00 1.710.439,00

724 Drugi Vladini uslugi 300.000,00 36.000,00

725 Drugi nedano~ni prihodi 2.100.000,00 2.218.477,00

741 Transferi od drugi nivoa
na vlast

31.122.097,00 28.774.997,00

742 Донации од странство 0,00 0,00
731 Продажба на капитални

средства
5.810.231,00 0,00

733 Продажба на земјиште и
нематријално вложување

34.269.039,00 14.771.480,00

Вкупно 141.578.205,00 102.428.061,00

Бр.0801-150
22.02.2016

Свети Николе

Совет на Единица на Локална Самоуправа 

Председател,

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 Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина 
Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал четврти од 01.01.2015 
година до 31.12.2015 година бр.  0801 – 151  што Советот на Општина Свети Николе го 
усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година. 

Бр.0901-144/2-3        Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година   Градоначалник, 
Свети Николе   Зоран Тасев с.р.  



Општина: СВЕТИНИКОЛЕ

Извештаен период : од 01.01.2015 година
до31.12.2015 год ( ден,месец, година)
(ден,месец,година)

Датумнаподнесувањена извештајот:15.01.2016 год

(во денари/

План
Реализација
начетврти

квартал
План

Реализацијана
четврти
квартал

План
Реализација
начетврти

квартал
План

Реализаци
јана

четврти
квартал

План

Реализац
ијана

четврти
квартал

План Реализацијана
четвртиквартал

Останато
нереализираноод

2015

TEKOVNO OPERATIVEN BILANS:

VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI 101.498.935 87.656.581,00 143.742.480 141.214.458,00 ######## 13.930.224,00 26.080.560 22.443.274 10.000.000 5.073.818 297.805.082 270.318.355 27.486.727
VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI 91.776.275 73.337.141,00 143.441.480 140.937.636,00 ######## 12.999.207,00 1.076.025 750.025 0 0 252.646.887 228.024.009,00 24.622.878,00

KAPITALEN BILANS:

VKUPNI KAPITALNI PRIHODI 40.079.270 14.771.480,00 0 0 0 0 0 0 0 0 40.079.270 14.771.480,00 25.307.790,00
VKUPNI KAPITALNI RASHODI 49.801.930 29.090.920,00 301.000 276.822,00 130.000 46.240,00 25.004.535 21.693.249 10.000.000 5.073.818 85.237.465 56.181.049,00 29.056.416,00

71  DANO^NI PRIHODI 65.116.838 54.263.260 0 0 0 0 0 0 0 0 65.116.838 54.263.260 10.853.578

711  Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 1.725.000 1.725.066

712  Pridonesi засоцијалноосигурување
713  Danoci na imot 23.637.000 24.294.567,00

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 37.244.838 25.882.746,00

718  Taksi на koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 2.510.000 2.360.881,00
72  NEDANO^NI PRIHODI 5.260.000 4.618.324 0 76.885 16.183.107 13.616.480 0 0 0 0 21.443.107 18.311.689 3.131.418

721  Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 91.588

722 Глоби, судскии административнитакси 650.000 653.408 1100

723 Тaksi i nadomestoci 2.210.000 1.710.439 15.328.127 13.048.673

724  Drugi Vladini uslugi 300.000 36.000 2.749

725  Drugi nedano~ni prihodi 2.100.000 2.218.477,00 76.885 854.980 472.370
74  TRANSFERI I DONACII 31.122.097 28.774.997,00 143.742.480 141.137.573 300.000 313.744,00 26.080.560 22.443.274 0 0 201.245.137 192.669.588 8.575.549

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 31.122.097 28.774.997,00 143.742.480 141.137.573,00 300.000 313744 67145

742 Донацииод странство 1.104.803 5.021.337

## Kapitalni donacii 24.865.757 17.354.792

## Тековнидонации 110000

ВКУПНИКАПИТАЛНИПРИХОДИ
73 КАПИТАЛНИПРИХОДИ 40.079.270 14.771.480,00 0 0 0 0 0 0 0 0 40.079.270 14.771.480,00 25.307.790,00

## Proda`ba na kapitalni sredstva 5.810.231

Образец  K1

Kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto na buxetot za op{tina SVETI NIKOLE za izve{tajniot period (kumulativno) za kvartal  ^etvrti-od 01.01.2015godina   do 31.12.2015godina

Prihodi -  Kvartal   - ЧЕТВРТИ

Буџет за 2015 Наменскадотацијаза 2015 Самофинансирачки
активностиза 2015

Донацииза 2015
година

Кредитиза 2015
година

Вкупноза 2015 година



##
## Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa 34.269.039 14.771.480,00

## Приходиоддивиденди
75 ДОМАШНОЗАДОЛЖУВАЊЕ 10.000.000 5073818 10.000.000 10.000.000

## Другодомашнозадолжување 10.000.000 5073818

План
Реализација
начетврти

квартал
План

Реализацијана
четврти
квартал

План
Реализација
начетврти

квартал
План

Реализаци
јана

четврти
квартал

План

Реализац
ијана

четврти
квартал

План Реализацијана
четвртиквартал

Останато
нереализираноод

2015

40 ПЛАТИИНАДОМЕСТОЦИ 26.735.235 25.799.780 122.841.540 122.293.256 900.648 863.161 0 0 0 0 150.477.423 148.956.197 1.521.226
## Osnovni plati 17.990.397 17.695.259 89.609.422 89.163.985 618.875 606.618
## Pridonesi za socijalno osiguruvawe 6.614.838 6.501.091 33.232.118 33.129.271 240.195 225.435
## Ostanati pridonesi od plati
## Надоместоци 2.130.000 1.603.430 41578 31108

41 РЕЗЕРВИИ НЕДЕФИНИРАНИРАСХОДИ 620.000 447.840 0 0 0 0 0 0 0 0 620.000 447.840 172.160
## Finansirawe na novi programi i potprogrami
## Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 20.000
## Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 600.000 447.840
## Резервиза капиталнирасходи

42 СТОКИИ УСЛУГИ 51.272.526 35.252.996 20.599.940 18.644.380 15.452.459 12.136.046 1.076.025 750.025 0 0 88.400.950 66.783.447 21.617.503
## Patni i dnevni rashodi 1.046.000 258.506 130.000 77.789 190698 190698
## Komunalni uslugi,greewe, komunikacija i transport 12.076.730 10.700.447 10.755.868 10.101.277,00 1.793.848 1.079.017
## Материјалии ситенинвентар 9.968.257 3.520.033 1.841.120 1.502.497 10.273.192 8.674.003,00 669327 559327
## Popravki i tekovno odr`uvawe 9.900.000 8.656.385 1.353.451 935.453 602.500 289.633,00
## Dogovorni uslugi 14.547.039 8.696.993 5.835.543 5.330.131 1.587.519 1.261.227,00 216.000
## Drugi tekovni rashodi 3.734.500 3.420.632 813.958 775.022 1.065.400 754377
## Privremeni vrabotuvawa

45 КАМАТНИПЛАЌАЊА
## Kamatni pla}awa kon nerezidenti kreditori
## Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
## Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast

46 SUBVENCII I TRANSFERI 11.688.514 10.720.114,00 0 0 0 0 0 0 0 0 11.688.514 10.720.114 968.400
## Subvencii za javni pretprijatija
## Subvencii za privatni pretprijatija
## Transferi do nevladini organizacii 1.985.000 1.713.000
## Razni transferi 3.140.000 2.531.542,00
## Исплатапоизвршниисправи 6.563.514 6.475.572

47 SOCIJALNI BENEFICII 1.460.000 1.116.411 0 0 0 0 0 0 0 0 1.460.000 1.116.411 343.589
## Socijalni nadomestoci 1.460.000 1.116.411 0
## Pla}awa na beneficii od Фondот заПИОМ
## Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe
## Pla}awa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno osiguruvawe

49 OTPLATA NA GLAVNICA

Rashodi -  Kvartal -ЧЕТВРТИ

Буџет за 2015 Наменскадотацијаза 2015 Самофинансирачки
активностиза 2015

Донацииза 2015
година

Кредитиза 2015
година

Вкупноза 2015 година



## Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori
## Otplata na glavnina kon doma{ni institucii
## Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast

48 KAPITALNI RASHODI 49.801.930 29.090.920 301.000 276.822 130.000 46.240 25.004.535 21.693.249 10.000.000 5.073.818 85.237.465 51.107.231 34.130.234
## Купувањенаопремаи машини 2.377.161 1.396.571 236.000 212160 130.000 46240
## Гrade`ni objekti 0
## Другиградежниобјекти 46.324.769 27.694.349 65.000 64.662 25.004.535 21.693.249 10.000.000 5073818
## Купувањенамебел 0
## Стратешкистокиидругирезерви
## Вложувањаинефинансискисредства 500.000
## Купувањенавозила 600.000 0
## Капиталнитрансферидовонбуџетскифондови
## Капиталнидотациидо ЕЛС
## Капиталнисубвенцииза претпријатијаиневладиниорганизации

бр.0801-151
22.02.2016

\orgievИлија Стоилев с.р

Претседател на Совет



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 доспеани ненамирени обврски со 
31.12.2015 година бр.  0801 – 152  што Советот на Општина Свети Николе го усвои на 
седницата одржана на ден 22.02. 2016 година  

Бр.0901-144/2-4        Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година   Градоначалник, 
Свети Николе    Зоран Тасев с.р. 



Образец K2
Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski

Op{tina:            SVETI NIKOLE
Kvartal:    ^ETVRTI KVARTAL       od    01.01.2015 godina do 31.12.2015 godina
Датум на поднесување на извештајот: 05.02.2016

(den, mesec, godina)
(во denari)

Rashodna stavka Vkupno obvrski
utu`eni neutu`eni Vkupno 401 53.585

januari 12.138.269 1.148.373 29.320.275 29.320.275 42.606.917 402
fevruari 704.843 13.287.542 29.320.275 29.320.275 43.312.660 403
mart 2.519.076 13.992.385 29.320.275 29.320.275 45.831.736 404
april 4.971.793 18.054.504 31.205.327 31.205.327 54.231.624 411
maj 4.130.023 14.344.653 27.046.867 27.046.867 45.521.543 412
juni 694.339 13.290.960 22.537.054 22.537.054 36.522.353 413 11.630
juli 6.186.671 461.072 14.569.563 14.569.563 21.217.306 414
avgust 4.253.167 986.503 13.444.534 13.444.534 18.684.204 420 13.000
septemvri 693.468 794.744 13.542.323 13.542.323 15.030.535 421 2.806.740
oktomvri 7.480.920 293.490 12.959.753 12.959.753 20.734.163 423 314.602
noemvri 5.782.058 1.155.288 11.251.707 11.251.707 18.189.053 424 630.301
dekemvri 12.289.846 192.283 10.702.682 10.702.682 23.184.811 425 1.192.628

426 2.075.000
427
451
452
453
461
462
463
464 180
465
471
472
473
474
480 312.901
481
482 15.594.544
483
484
485
486 179.700
487
488
489
491
492
493

Total 23.184.811

Илија Стоилев с.р

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

Претседател на совет

Vkupno

Општина Свети Николе има недоспеани обврски во износ од 9.599.208,00
Obrazlo`enie:



Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски
Општина :

Образец К2

Квартал: од

Датум на поднесување на извештајот: 17.02.2016

01.01.2015  година до година

СВЕТИ НИКОЛЕ
31.12.2015

Месеци Обврски до 30
дена

Обврски до 60
дена ВКУПНО

Обврски над 60 дена

неутужениутужени ВКУПНО

Тип сметка: Редовна (орган) сметка //

44.631.285,50 Јануари 900.977,0016.362.958,00 27.367.350,500,00 27.367.350,50

42.820.475,50 Февруари 1.105.771,0014.146.528,00 27.568.176,500,00 27.568.176,50

40.362.374,50 Март 1.575.565,0011.347.648,00 27.439.161,500,00 27.439.161,50

47.627.351,50 Април 448.730,0019.925.892,00 27.252.729,500,00 27.252.729,50

41.204.899,50 Мај 771.735,0017.607.917,00 22.825.247,500,00 22.825.247,50

31.136.295,50 Јуни 940.767,0015.068.648,00 15.126.880,500,00 15.126.880,50

38.204.754,50 Јули 461.072,0022.962.368,00 14.781.314,500,00 14.781.314,50

35.494.983,50 Август 986.503,0020.063.946,00 14.444.534,500,00 14.444.534,50

31.797.012,50 Септември 794.744,0017.459.945,00 13.542.323,500,00 13.542.323,50

40.501.822,50 Октомври 293.490,0028.912.659,00 11.295.673,500,00 11.295.673,50

34.087.333,50 Ноември 1.155.288,0023.344.418,00 9.587.627,500,00 9.587.627,50

27.362.727,50 Декември 192.283,0018.131.843,00 9.038.601,500,00 9.038.601,50

Образложение

17.692.701,00Недоспеани:

Расходна
ставка Вкупно обврски

 427

 425 1.192.628,00

 464 180,00

 426 2.074.990,50

 486 179.700,00

 420 13.000,00

 465

 421 2.806.740,50

 480 312.901,00

 413 11.630,00

 424 630.301,50

 401 46.966,00

 423 314.602,00

 482 2.086.387,00

2.086.387,00

ВКУПНО 9.670.026,50

Илија Стоилев с.р

Претседател на совет



Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски
Општина :

Образец К2

Квартал: од

Датум на поднесување на извештајот: 17.02.2016

01.01.2015  година до година

СВЕТИ НИКОЛЕ
31.12.2015

Месеци Обврски до 30
дена

Обврски до 60
дена ВКУПНО

Обврски над 60 дена

неутужениутужени ВКУПНО

Тип сметка: Донаторска сметка- капитални инвестиции //

19.156.419,00 Јануари 0,0019.156.419,00 0,000,00 0,00

19.156.419,00 Февруари 5.716.819,0013.439.600,00 0,000,00 0,00

19.156.419,00 Март 3.645.875,009.793.725,00 5.716.819,000,00 5.716.819,00

9.518.268,00 Април 3.801.449,000,00 5.716.819,000,00 5.716.819,00

1.664.080,00 Мај 0,000,00 1.664.080,000,00 1.664.080,00

1.664.080,00 Јуни 0,000,00 1.664.080,000,00 1.664.080,00

1.664.080,00 Јули 0,000,00 1.664.080,000,00 1.664.080,00

1.664.080,00 Август 0,000,00 1.664.080,000,00 1.664.080,00

1.664.080,00 Септември 0,000,00 1.664.080,000,00 1.664.080,00

3.664.080,00 Октомври 0,002.000.000,00 1.664.080,000,00 1.664.080,00

3.664.080,00 Ноември 0,002.000.000,00 1.664.080,000,00 1.664.080,00

3.664.080,00 Декември 0,002.000.000,00 1.664.080,000,00 1.664.080,00

Образложение

0,00Недоспеани:

Расходна
ставка Вкупно обврски

 482 3.664.080,00

3.664.080,00

ВКУПНО 3.664.080,00

Бр. 0801-152

22.02.2016

Илија Стоилев с.р

Претседател на совет



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  Obrazec КЗ - Kvartalen izve{taj za promenite na 
sostojbata na sekoe zadol`uvawe na op{tinite i javnite pretprijatija osnovani od 
op{tinite со 31.12.,2015год. бр.  0801 – 153  што Советот на Општина Свети Николе го 
усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.   

Бр.0901-144/2-5        Општина Свети Николе 
22.02. 2016 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

Datum na podnesuvawe na izve{tajot:

( vo originalna valuta)

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

en
Prv

Posle
den

Glavnica
Kama

ta
Glavnica Kamata Glavnica Kamata

na
po~etokot

 na krajot

1 МСИП/48 Светска БанкаМКД 47.602.286 13 год. 3 год. 5.073.818 24.12.2015 2.924.353 7.998.171 2.924.353
2
3
4
5
6
7

Zabele{ki:

( vo originalna valuta)

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

en
Prv

Posle
den

Glavnica
Kama

ta
Glavnica Kamata Glavnica Kamata

na
po~etokot

 na krajot

1
2
3
4
5
6
7

Zabele{ki:

Бр.0801-153
22.02.2016

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

05.02.2016
( den, mesec, godina)

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

Periodi~n
ost na

otplata*

Dostasana
neplatena obvrska
( vo izve{tajniot

period)

Sostojba na dolgot za
izve{tajniot period**

СВЕТИ НИКОЛЕ
01.01.2015 31.12.2015

Dolg na op{tinata

Garantiran
kredit

Kamatna
stapka

Rok na
otplata

Grejs
period

Iznos na
povle~eni
tran{i (vo
originalna

valuta)

Reden
broj

Oznaka
na

kredit

Naziv na
kreditot i

namena
Заемодавач

Naziv na
kreditot i

namena
ЗаемодавачReden

broj

Oznaka
na

kredit

Origina
lna

valuta
Iznos

Заемоprima~
(naziv na

JP)

Origina
lna

valuta
Iznos

Kamatna
stapka

Rok na
otplata

Grejs
period

Periodi~n
ost na

otplata*

Sostojba na dolgot za
izve{tajniot period**

Iznos na
povle~eni
tran{i (vo
originalna

valuta)

Datum na
otplata na

kamata

Нема задолжување од страна на јавното претпријатие

Dolg na JP osnovani od op{tinata

Datum na
dostasuva

we na
obvrskata

Platena obvrska
( vo izve{tajniot

period)
Datum na
otplata

na
obvrskata

Dostasana
neplatena obvrska
( vo izve{tajniot

period)

Garantiran
kredit

Datum na
otplata na
glavnina

Dostasana
obvrska

( vo
izve{tajniot

Datum na
otplata

na
obvrskata

Platena obvrska
( vo izve{tajniot

period)

Datum na
otplata na
glavnina

Datum na
otplata na

kamata

Dostasana
obvrska

( vo
izve{tajniot

Datum na
dostasuva

we na
obvrskata

Илија Стоилев с.р

Претседател на совет



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 исплата на парична помош бр.  0801 – 154  што Советот 
на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.  

Бр.0901-144/2-6        Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година   Градоначалник, 
Свети Николе    Зоран Тасев с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02), а по поднесено Барање од Јорданче 
Наумовски со  бр. 0804 - сл од 01.02.2016 година, Советот на Општина Свети 
Николе  на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

О Д Л У К А 
за исплата на парична помош 

Член 1 

Од Буџетот на Општина Свети Николе, Програма Програма А0 ставка 413 
подставка 110 (тековна резерва-разновидни трошоци)  да се исплати парична 
помош во износ од  15.000,оо денари. 

Член 2 

Паричната помош да се исплати на Јорданче Наумовски со адреса Велко 
Влаховиќ бр.23 која што парична помош ке биде наменета за изолација на кровот 
во неговиот дом. 
. 

Член 3 

Барањето е прилог на оваа одлука. 



Се задолжува одделението за финансиски прашања за реализација на оваа 
одлука. 

Член 4 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник 

на Општина Свети Николе”. 

   Бр. 0801-154     Совет на Општина Свети Николе 
  22.02.2016 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  Одлука за давање согласност за користење на недвижни ствари без 
надоместок на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој  бр.  0801 
– 161  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден
22.02. 2016 година. 

Бр.0901-144/2-7    Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година   Градоначалник, 
Свети Николе    Зоран Тасев с.р. 

       Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ број 05/02), како и член 15 од Правилникот за уловите и начинот за продажба и 
давање на користење недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе бр. 0701-77 од 
30.01.2008 година, како и и Барање од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој  број 0804- сл од 03.02.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на 22.02.2016 година ја донесе следнава 

О Д Л У К А 
за давање согласност за користење на недвижни ствари без надоместок 

на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 

        Член 1 



Со оваа Одлука се дава  согласност за користење без надомест, а со обврска да ги 
подмирува тековните месечни трошоци како струја, вода и сл. на канцеларија во ОУ „Дом на 
Културата Крсте Петков Мисирков,  од страна на Агенција за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој. 

Член 2 

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се обврзува 
канцеларијата да ја користат како работна просторија за вршење на нивните активности и работни 
задачи за периодот на траење од шест години, за што ќе се склучи посебен договор. 

Член 3 

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

Член 4 

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

   Бр. 0801- 155         Совет на Општина Свети Николе 
  22.02.2016 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 Одлука   за      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во 
урбанистичко  планска  документација   за бесправно изградениот  објект   делумно 
навлезен   од  северо-западната  страна    во   КП бр.1913 КО  Св. Николе-вон гр. во  
сопственост  на  Република  Македонија   со  површина  од 11 м2  за  зграда  2   , запишана 
во  И.Л. бр.798   Општина   Свети   Николе 
 бр.  0801 – 156  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана 
на ден 22.02. 2016 година.  

Бр.0901-144/2-8        Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година   Градоначалник, 



Свети Николе    Зоран Тасев с.р. 

Врз  основа  на член 11   од  Законот  за  постапување  со  бесправно  изградени 
објекти   („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 
72/13)(пречистен текст) и   Правилникот  за  стандарди  за  вклопување  на  бесправни 
објекти  во  урбанистичко  планска  документација (“Службен  весник  на  Република 
Македонија ” бр.56/2011 )  Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана 
на  ден  22.02.2016  година   донесе  

О Д Л У К А 
за      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  

документација   за бесправно изградениот  објект   делумно   навлезен   од  северо-
западната  страна    во   КП бр.1913 КО  Св. Николе-вон гр. во  сопственост  на  

Република  Македонија   со  површина  од 11 м2  за  зграда  2   , запишана  во  И.Л. 
бр.798       

 Општина   Свети   Николе 

Член 1 
Се    отпочнува     постапка   за   вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во 

урбанистичко  планска  документација  согласно  Правилникот  за  стандарди  за 
вклопување  на  бесправни  објекти  во  урбанистичко  планска  документација  и  тоа: 

1. Изградена    градба  со  намена  за   производен   простор  – зграда   бр.1  и
помошен  објект    бр.2   согласно  Геодетски  елаборат   бр.10-706  од
06.07.2011  год   со    И.Л. бр.3275  и  И.Л.  бр.798  за  КО  Св. Николе-  вон гр.
Согласно  чл.2 став 2  од „Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ
бр. 56/11), - предмет  број 09-959  од 16.02.2011 година  на  име  на  барател
Симо  Иванов  ;

2. Советот   во иднина  ќе  одобри  барателот да пристапи кон изработка  на
урбанистичката  документација со  која  барателот  би  можел  наведениот
објект  да  го вклопи  со  својата  намена  и  функција  ;

3. Овие  објекти  се изградени  во  сопствено  земјоделско  земјиште    ,  но
делумно  навлегуваат  во две   други  кастарски  парцели  сопственост  на
Република  Македонија.

Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а  ќе  се  објави  во 

,,Службен  гласник  на  Општина  Свети   Николе,,. 

Бр.0801- 156     ОПШТИНА  СВЕТИ  НИКОЛЕ     
22.02. 2016  година       Претседател  на  Совет, 
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 Извештај за работа на Општинската установа Дом на култура 

,,Крсте Мисирков,, заз 2015 година бр.  0801 – 157  што Советот на Општина Свети 
Николе го усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.  
 
 
Бр.0901-144/2-9            Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година        Градоначалник, 
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 22.02.  2016 godina donese 
 
 

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

kultura  “Krste P.Misirkov”за 2014 година  
 

 
          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го usvoi  Извештајот за работа na  
Op{tinskata ustanova Dom na kultura  “Krste P.Misirkov”за 2015 година  na 
sednicata odr`ana na den  22.02.2016 godina. 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben 
glasnik na Op{tina Sveti Nikole”. 
 
Br.0801 -157                           Pretsedatel, 
22.02. 2016godina                         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 Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС – 

Свети Николе за второ полугодие од 2015 година бр.  0801 – 158  што Советот на Општина 
Свети Николе ја усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година. 

 
Бр.0901-144/2-10            Општина Свети Николе 
22.02. 2016 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 Советот на Општина Свeти Николе на седницата 
одржана на ден 22.02. 2016 година донесе: 
 
                                                     

З А К Л У Ч О К 
                                                                     
 

1.Советот на Општина Свети Николе ја прифаќа Информацијата за безбедносната 
состојба на подрачјето на ПС - Свети Николе за второ полугодие од 2015 година. 
 
 
 

2.Поднесената Iнформација се прифаќа во целост без давање на посебни 
препораки на раководното лице за постапување во областа на јавната безбедност и 
безбедноста во сообраќајот. 

 
 

3.Овој Zаклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник“ на 
Општина Свети Николе.                                                               
    
 
Бр.0801-158                                                     Совет на Општина  Свети  Николе 
22.02.  2016год.                                                                         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 Одлука  за траен отпис на побарувања  по извршен попис во 2015 бр.  

0801 – 159  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
22.02. 2016 година 
  
Бр.0901-144/2-11            Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година        Градоначалник, 
Свети Николе         Зоран Тасев с.р.   
         
    
      

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа(Службен весник 
на РМ бр.05/02), а во врска со член 85-а од Законот за даноците на имот (Службен весник на РМ 
бр.61/04, 92/07, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012 и  188/2013 ), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година донесе 
 
 

                                           О  Д  Л  У  К  А 
за траен отпис на побарувања  по извршен попис во 2015 

 
 

 
Член 1 

 
Се врши траен отпис на побарувања по следните  основи : 
 

    -Комунална такса за трговци поединци износ од -  92.000,00 денари 
    -Комунална такса за правни субјекти износ од    -   170.000,00 денари 

 
 
 

Член 2 
 

         Прилог на Одлуката за отпис на побарувањата од член 1, се усвоените извештаи за 
извршениот попис заклучно со 31.12.2015 година 
 
 
 
                                                                   

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



 
 
 

              Бр.  0801-159                                                                                 Совет на Општина Свети Николе 
22.02.2016 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 Извештај за извршениот годишен попис во Општина Свети 

Николе со состојба на 31.12. 2015 година бр.  0801 – 160  што Советот на Општина Свети 
Николе го усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.  
  
 
Бр.0901-144/2-12            Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година        Градоначалник, 
Свети Николе      Зоран Тасев с.р.   
         
              
 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava ( 
“Slu`ben vesnik na RM “  br 5/2002 ), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na 
Sednica odr`ana na den 22.02.2016 godina donese  
 
 

Z A K L U ^ O K 
za usvojuvawe na Izve{tajot za izvr{eniot godi{en popis vo Op{tina   

Sveti Nikole  so sostojba 31.12.2015 godina  
 
 

1.Se usvojuva Izve{tajot za izvr{eniot godi{en popis vo Op{tina Sveti 
Nikole so sostojba na 31.12. 2015 godina. 
 
 

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



Br. 0801-160                              Presedatel, 
22.02.2016 god.                                 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      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  

урбанистичко  планска  документација   за изградена  градба  производен   простор  на дел  
од  КП бр.485  КО  Делисинци    ,  општина   Свети   Николе  бр.  0801 – 161  што Советот 
на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.  
  
 
Бр.0901-144/2-13            Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година        Градоначалник, 
Свети Николе           Зоран Тасев с.р.   
         

             Врз  основа  на член 11   
од  Законот  за  постапување  со  бесправно  изградени  објекти   („Службен весник на 
Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и   
Правилникот  за  стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  урбанистичко  
планска  документација (“Службен  весник  на  Република  Македонија ” бр.56/2011 )  
Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  22.02.2016  година   
донесе  

 
О Д Л У К А 

за      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  
документација   за изградена  градба  производен   простор  на дел  од  КП бр.485  КО  

Делисинци    ,  општина   Свети   Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се    отпочнува     постапка   за   вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  
урбанистичко  планска  документација  согласно  Правилникот  за  стандарди  за  
вклопување  на  бесправни  објекти  во  урбанистичко  планска  документација  и  тоа: 

 
4. Производен   простор  – зграда   бр.1   согласно  Геодетски  елаборат   бр.10-

85/14  од 08.04.2014  год   со    И.Л. бр.32  и  И.Л.  бр.35  за  КО  Делисинци  ,  со  
површина  од 176 м2  за  зграда  1   запишана  во  И.Л. бр.32  и во  КП бр.471  



КО  Делисинци  во  сопственост  на  Република  Македонија   со  површина  од 
16 м2  за  зграда  1   запишана  во  И.Л. бр.35  ,  согласно   чл.2 став 1  алинеја 5  
од „Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11)  - предмет   
бр. 09-2653  од 01.09.2011 година  на  име  на  барател  Јана  Накова. 

5. Советот   во иднина  ќе  одобри  барателот да пристапи кон изработка  на 
урбанистичката  документација со  која  барателот  би  можел  наведениот  
објект  да  го вклопи  со  својата  намена  и  функција  ; 

6. Овие  објекти  се изградени  на  дел   сопствено  земјоделско  земјиште    ,  но  
со  поголем  дел  навлегуваат  во две   други  кастарски  парцели  сопственост  
на  Република  Македонија   . 

                                                             Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а  ќе  се  објави  во  

,,Службен  гласник  на  Општина  Свети   Николе,,. 
 
 
 

 Бр.0801- 161          ОПШТИНА  СВЕТИ  НИКОЛЕ                                          
22.02. 2016  година                                                                Претседател  на  Совет, 
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 под закуп на недвижни ствари во сопственост 

на Општина Свети Николе бр.  0801 – 162  што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.  
 
 
Бр.0901-144/2-14            Општина Свети Николе 
22.02. 2016 година        Градоначалник, 
Свети Николе         Зоран Тасев с.р.   
        
              
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 
(“Сл. Весник на РМ” бр.5/2002) како и член 36, а во врска со член 67 од Законот за 



користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост (“Сл. Весник на РМ” бр.78/2015), Советот на Општина 
Свети Николе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

За давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина 
Свети Николе 

 
Член 1 

Со оваа одлука поблиску се определува недвижниот имот што ќе биде 
предмет на закуп согласно критериумите утврдени со Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска 
сопственост во сопственост на Општина Свети Николе. 

 
Член 2 

Предмет на закуп ќе биде недвижен имот во Дом на култура “Крсте 
Мисирков” во Свети Николе: 

1. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр.5151 КО Свети Николе и тоа: 

- КП 10018, просторија бр.2, површина 45 m2; 

- КП 10018, просторија бр.4, површина 23,17 m2; 

- КП 10018, просторија бр.6, површина 197 m2; 

- КП 10018, просторија бр.5, површина 29.68 m2;  

- КП 10018, просторија бр.4 -сутерен, површина 44 m2;  

- КП 10018, просторија на 3 кат, површина 44 m2; 

 
Член 3 

Закупот на недвижниот имот ќе се врши со јавно наддавање и почетната 
цена на наддавањето ќе биде пазарната вредност на имотот утврдена од 
овластен проценител согласно со Законот за процена. 
 

         
 

       Член 4 
Финансиските средства добиени од закупот на стварите во сопственост на 

општината може да се инвестираат само за стекнување на нови или 
реконструкција на постојните ствари во сопственост на општината. 

        Член 5 
Одлуката стапува на сила од денот на донесувањето. 

 
        Член 6 

 Одлуката ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”. 



 
 
Бр.0801-162                    Совет на Општина Свети Николе 
22.02.2016год.                          Претседател, 
Свети Николе              Илија Стоилев с.р. 
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