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1.Вовед 
 

Општина Свети Николе се наоѓа во североисточниот дел на Република 
Македонија  на  површина  од  484  километра  квадратни  со  33  населени  места  и 
градот Свети Николе , со 3 урбани и 19 месни заедници. 

На територијата на Општина Свети Николе живеат 18.495 илјади жители во 
5697 домаќинства.Од вкупниот број  на жители 9.571 се мажи а 8.926 се жени. 

Од вкупниот број на жители 18.495 се изјаснети како Македонци или 97,30 %, 
0,4% Турци, 1,3 Власи, Роми 0.4% и останати 0,2% итн. 

Според школската подготовка структурата на целокупното население е 
следната и тоа со ССС има 6.097, со ВШС 480 , со ВСС 734 , со Магистратура 11 и 
со Докторат 2 лица.Постојат и лица кои имаат некоплетно основно образование 
2.567   а   без   завршено   образование   825   според   официјалните   податоци   од 
Државниот завод за статистика од 2009 година 

 
Од  01.07.2005  година  согласно  законот  за  децентрализација     Општина  Свети 
Николе ги презеде основачките права на 3   основни, 1 средно училиште, народен 
музеј, матична библиотека, детска градинка и територијалната противпожарна 
единица како установи основани од општината кој се јавуваат како буџетски 
корисници. 

Од 01.09.2007 година Општина Свети Николе   премина во втората фаза на 
децентрализација при што се превзеде целосно финансирањето на локалните 
установи за материјалните трошоци и платите на вработените лица. 

Во текот на 2009 се превземени оснивачките права на ученичкиот дом „Кочо 
Рацин“,  но  средствата  за  финансирање  на  домот  сеуште  не  се  трансферираат 
преку општина Свети Николе. 

Капиталните инвестиции за   буџетските корисници се веќе префрлени на 
локално ниво и општината соодветно на можностите врши капитални зафати за 
подобрување на условите за раотење во сите буџетски институции. 

 
2.Годишна сметка 

 
За обавување на основните функции и преземените надлежности согласно 

законот за децентрализацијата   Советот на Општина Свети Николе за тековната 
2021  година  донесе буџет  во  транспаретна  постапка  во  две  фази  како  нацрт  и 
предлог во износ од 460.555.291,00 денари по програми согласно буџетско- 
трезорското работење   со следната структура на приходи и расходи: 

 
 
 

Табела 1 
Планирани приходи                                                                          во денари 

 
Планиран приходи  по 
видови 

2021 год. 2020 год. сооднос 
2021/2020 

Даночни приходи 67.818.827 60.696.792 111,73% 
Неданочни приходи 14.833.966 3.730.000 397,69% 
Капитални приходи 27.150.000 20.875.531          130,05% 
Трансфери 48.243.974 80.088.560 60,23% 
Наменски дотации (блок) 176.417.511 194.743.728 90,58 % 
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Приходи од 
самофинан.активности 

16.760.957 12.202.901  
                  137,35  % 

Донации 21.972.926 14.456.257                 151,99% 
Домашни приливи 43.032.408 0 0 
Пренесено салдо од 
претходна година 

44.324.722 45.738.933 96,91  % 

Вкупно планирани 460.555.291   
приходи             432.532.702                106,48   % 

 
 

1.1.     ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ 2021/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.     ДИЈАГРАМ НА ВКУПНО ПРЕДВИДЕНИ ПРИХОДИ СПОРЕДБЕНО 2021/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Од погоре дадената табела се забележува дека вкупно планираните приходи 
во 2021 година  во однос на 2020 година бележат зголемување  од  6,48 %. 
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Даночната политика на Општина Свети Николе се сведе на реални основи за 
зголемена наплата на нашите изворни средства што се   покажа како     реална и 
остварлива. Планирањето на даночните приходи за 2021 година се планираа  по 
реални граници согласно насоките на Министерство за финансии бидејќи при 
планирањето на Буџетот можеме приходите да ги зголемиме само 50% од просекот 
на реализирани приходи од изминатите три години.Општина Свети Николе водејќи   
добра даночна политика на    локално    ниво   за 2021 година планирањето на 
приходите ги темелеше на реално остварливи. Поради објективни    причини    не  
секогаш може    да    се рализирааат приходите како што се планирани . 
Планираните даночни приходи споредбено 2021/2020 година бележат 
зголемување од 11,73%.Неданочните приходи  пак  бележат  зголемување   
споредбено  2021/2020  година.Капиталните  приходи  споредбено  2021/2020  
година  бележат  зголемување   од 30,05%. Планираните приходи од трансфери 
од други нивоа на власт бележат пораст од 39,77% споредбено 2021/2020 година. 

 
 

Наменските дотации   во 2021 година   се намалени за 9,42 % споредено со 
дотациите во 2020 година и реално во СОУ Кочо Рацин,ЈОУДГ Детска градинка 
Рахилка Гонева ,Дом на култура и Народен Музеј ги покриваа само трошоците за 
плати и надоместоци од плата. 

Во делот на самофинансирачките активности кај буџетските корисници 
планираните приходи  споредено 2021/2020 година бележат зголемување и тоа    
во процент од 37,35%.  

Во делот на донации има зголемување  во планираните приходи споредбено 
2021/2020 и тоа во процент од 51,99% . 

 
 
 

 
 
 

 
Табела 
2 
Планирани расходи                                 во денари  
Планирани  расходи по 
видови 

2021 год. 2020 год. 
соднос 

2021/2020% 
Плати,наемнини и 
надоместоци 

197.518.786 192.854.419 
102,42 

Резерви и недефинирани 
расходи 

800.000 800.000 
100 

Стоки и услуги 87.419.636 80.561.915 108,51 
Субвенции и Трансфери 20.996.556 10.670.940 196,76 
Каматни плаќања 70.000 42.000 166,67 
Социјални бенифиции 1.650.000 1.330.000 124,06 
Капитални расходи 147.300.313 95.774.267 153,80 
Отплата на главница 4.800.000 4.760.228 100,83 
Вкупно планирани расходи                 460.555.291 386.793.769 119,06 

 
 

 
4  



 
 

461

387

340

360

380

400

420

440

460

480

2021 год. 2020 год.

м
ил

ио
ни

Вкупно планирани  расходи 2021-2020 година                

Вкупно планирани расходи                

2.1.      ПРЕГЛЕД НА РАСХОДИ ПО ВИДОВИ ТАБЕЛАРНО СПОРЕДЕНО 2021/2020 ПО ВИДОВИ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.2 ПРЕГЛЕД НА ВКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ТАБЕЛАРНО СПОРЕДЕНО 2021/2020 
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Кај вкупно планираните расходи   во 2021 година споредено со планираните 
расходи за 2020 година се забележува зголемување  од 19,06% . 

Кај поголемиот дел на  планирани расходи се бележи зголемување  во 
однос на претходната година. Зголемување има само во делот на платите, 
наемнините и надоместоците и тоа од 2,42% поради зголемување на процентите на 
надоместоците од плата кај  ТППЕ. 

Кај сите погоре  прикажани расходи се бележи благо зголемување а 
најголемо зголемување е во делот на субвенции и трансфери поради 
кофинасирањето на  разни проекти како и трошоците околу изборниот 
процес за локални избори2021 година,субвенции за ЈКП Комуналец  . 

 
 
Табела 3 
Вкупно реализирани приходи                                                         во денари 
вид на приход 2021 год. 2020 год. сооднос 

2021/2020% 
Даночни приходи 52.905.020 49.771.247 106,30 
Неданочни приходи 9.382.947 4.089.601 229,43 
Капитални приходи 22.962.917 24.255.032 94,67 
Трансфери  43.830.250 47.746.537 91,80 
Наменски дотации 
(блок) 

176.376.625 180.945.902 
97,47 

Приходи од 
самофинан.активности  

9.495.918 6.060.766 
156,68 

Донации 12.530.561 3.594.898 348,56 
Домашни приливи 8.140.992 0 0 
Пренесено салдо од 
претходна година 

 
7.759.401 

45.738.933 
16,96 

Вкупно реализирани 
приходи   

343.384.631 362.202.916 
94,80 
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3.1 ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ СПОРЕДБЕНО 2021/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. ДИЈАГРАМСКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ СПОРЕДБЕНО 2021/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните 
приходи во Општина Свети Николе за 2021 година изнесуваат 343.384.631,00  денари 
и се намалени во однос на реализираните приходи во 2020 година за 5,2% ова 
намалување се должи од тоа што во 2021 година се донесе законско решение каде се 
дозволи Општините да можат да ги зголемат основните буџети за 50% и 
планирањето на приходите во некои делови не се темелеа на реални 
основи.Сметаме дека законското решение допринесе да биде и помала 
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реализацијата на приходите во 2021 година во однос на 2020 година како и 
одржувањето на локалните избори . 

 
   Даночните приходи спорeдбено 2021 со 2020 година имаат зголемување од     6,30%. 
   

Неданочните приходи во 2021 година во однос на истите во 2020 година бележат   
зголемување .  Во    делот    на    самофинансирачките активности кај буџетските 
корисници се забележува зголемување  на остварените приходи за 56,68%. 
Капиталните приходи имаат намалување   во износ од 5,33% како резултат на 
намалена  продажба на поголем дел од градежното земјиште е пради доцнењето на 
донесување на ГУП за Општина Свети Николе. 

 
 
 

Табела 4 
 

Вкупно реализирани расходи                                                                во денари 
 

Реализирани  расходи по 
видови 

2021 год. 2020 
год. сооднос     

2021/2020 
% 

Плати,наемнини и 
надоместоци 

192.320.881 188.198.672 
102,19 

Резерви и недефинирани 
расходи 

525.988 610.387 
86,17 

Стоки и услуги 56.004.454 50.745.382 110,36 
Субвенции и Трансфери 19.020.798 6.797.981 279,80 
Каматни плаќања 12.937 41.715 30,01 
Социјални бенифиции 1.454.410 1.288.000 112,92 
Капитални расходи 65.155.776 59.752.573 109,04 
Отплата на главница 4.760.228 4.760.228 100 
Вкупно реализирани 
расходи                 

339.255.472 312.194.938 
108,67 
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4.1. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ ПО ВИДОВИ СПОРЕДБЕНО ПЛАН / РЕАЛИЗАЦИЈА 
ЗА 2021/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. СПОРЕДБЕНИ ВКУПНИ РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ 2021/2020 

9  



Од   погоре   дадената   Табела   4   може   да   се   забележи   дека   вкупно 
реализираните  расходи  во  Општина  Свети  Николе  за  2021 година  изнесуваат 
339.255.472 денари и се    делумно зголемени  во однос на реализираните 
расходи во 2020 година за 8,67%, а истите споредени со планираните расходи    
бележат остварување  од 73,66 %. 

 
Индикативно е да се забележи дека следниве расходи по видови бележат 

зголемување или намалување во однос на 2020 година и тоа: 
•   Платите, наемнините и надоместоците се зголемени за 2,19 % 
•   Резервите и недефинираните расходи се намалени  за 13,83%, 
•   Расходите за стоки и услуги се зголемени за 10,36 % 
•   Социјалните бенифиции бележат зголемување од 12,92 %. 
•   Субвенциите и трансферите се зголемени  за 179,8% 
•    Капиталните расходи се зголемени за 9,04% 

 
Парични средства, побарувања , обврски и извори на средства 

 
Салдото на сметката на буџетот на општината на 31.12.2021 година изнесува 

18.152.914 ден. Овие средства преставуваат вишок на приходи за пренос во 
наредната година и се еднакви на вкупно остварената добивка во билансот на успех 
на буџетот на општината. 

На   сметката   на   наменската   дотација   останува   суфицит   во   износ   од 
11.580.119,00  денари и овие финасиски средства ќе се искористат за покривање на 
трошоците од минатата година   во минимален износ и поголем дел во капитално 
реконструирање во трите  основни училишта,додека  СОУ Кочо Рацин ,ЈОУДГ 
Рахилка Гонева ,Домот на културата К.П.Мисирков и Народниот Музеј каде го 
искористат вишокот за покривање на тековни расходи во 2022 година бидејќи блок 
дотациите им ги покриваат само трошоците за плати и придонеси од плати. 

На  сметката  за  самофинансирачки  активности  на  31.12.2021  година  има 
суфицит вкупен од сите буџетски корисници во износ од 3.705.558,00   од кој : 

-    СОУ Кочо Рацин има износ од 825.898,00 денари 
-    ООУ Кирил и Методиј има износ од 270.298,00 денари 
-    ООУ Гоце Делчев има износ од 178.076,00 денари 
-    ООУ Даме Груев има износ од 50.363,00 денари 
-    Дом на културата има износ од 348.302,00 денари 
-    ЈОУДГР Рахилка Гонева има износ од 2.032.621,00 денари 
-    О.У. Народен Музеј има износ од 0,00 денари 
 

      На  сметката  за  донации  на  31.12.2021  година  крајното салдо изнесува 
      7.285.910,00 денари. 
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Во билансот на состојба со 31.12.2021 год. На име побарувања е искажан 
износ од 51.781.505,00 денари кој произлегува од Табела бр.5: 

 
Табела 5 
Побарувања во буџетот 

 
Опис на побарувањето Износ  

1200 - Побарувања од буџетот 1.237.806 2,4% 

120001- Побарувања од физички лица – 
Мавровица 

408.449 0,79% 

120004   -   Побарувања   од   Буџетски 
корисници-телефони 

4.555 0,008% 

120009  –Побарување  од  Буџет  –јавни 
работи 

123.591 0,24% 

120073    –    Побарување    за    јавно- 
прометни површини за физички лица 

12.834.376 24,78% 

120073-1    –    Побарување    за    јавно- 
прометни површини за правни лица 

3.825.142 7,39% 

122006 – Побарување за надоместок за 
уредување    на    правен    статус    на 
безправни градби 

735.154 1,42% 

122010  -  Побарувања  од  граѓани  по 
решенија  на  данок  на  наследство  и 
подарок 

185.208 0,36% 

122011   -   Побарувања   по   основ   на 
договори од општински имот 

      458.307 0,88% 

1223   -  Побарувања   од   купувачи   на 
јавно – прометни површини 

939.151 1,81% 

1225      -       Побарувања  од  граѓани  - 
комуналии 

15.057.610 29,08% 

1226   -    Побарувања од физички лица 
- данок на имот 

5.320.781 10,27% 

122026-   Побарувања – данок на имот- 
правни лица 

3.000.050 5,79% 

1229  -     Побарувања од граѓани данок 
на промет 

577.866 1,12% 

1224  -              Побарувања  од  граѓани 
солидарни бараки 

709.862 1,37% 

12292   -   Побарувања   од   комунална 
такса за огласи и реклами 

49.500 0,09% 

1227 -    Побарувања од правни лица за 
комунална такса 

6.434.572 12,43% 

1211-Комунална такса за користење на 
простор   за   паркирање   на   моторни 
возила 

89.625 0,17% 

1221-Побарувања од граѓани -Тодорица Претплата 
-210.100 

 

ВКУПНО ПОБАРУВАЊА 51.781.505 100 
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Кумулативни побарувања по разни основи заклучно со 2021 
година во % 1200 -.Побарувања од Буџетот

120001- Побарувања од физички 
лица – Мавровица

120004 - Побарувања од 
Буџетски корисници-телефони

120009 - Побарувања од 
Буџетот -јавни работи

120073 побарување  од ЈКП 
Комуналец од јавна чистота од 
физички лица 
120073-1 побарување  од ЈКП 
Комуналец од јавна чистота                           
од правни лица
122006 – Побарувања по основ 
на бесправни градби

122010 - Побарувања од граѓани 
по решенија на данок на 
наследство и подарок
122011 - Побарувања по основ 
на договори од општински имот

1221   - Побарување од 
физички лица -
Тодорица(претплата)
1223 - Побарувања од купувачи 
на јавно - прометни површини

1225   - Побарувања од 
граѓани - комуналии

1226   - Побарувања од граѓани-
данок на имот

122026- Побарувања - данок на 
имот-правни лица  

1229  - Побарувања од граѓани 
данок на промет

1224 - Побарувања од граѓани 
солидрни бараки
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Вкупните обврски на Општина Свети Николе на 31.12.2021 година изнесуваат 
6.975.668,00 денари од кои : 

 
-  Вкалкулирани плати спрема вработените за 12-2021  -  2.941.463,00 ден, од кој 

 
•   Градоначалник,     државни     службеници     и     технички     персонал 

2.039.672,00 ден. 
•   Противпожарна единица 901.791,00 ден. 

 
 
 

-    Тековни обврски спрема добавувачи................................ 3.226.878 
-    Краткорочни финансиски обврски ..............................................146.434 
-    Обврски кон државата и др.институции..................................158.414 
-    Обврски спрема  советници......................................................200.593 
-    Обврски спрема вработени за дневници и патни трошо  ............ 80 
-    Обврски од тековна резерва  ....................................................41.800 
-    Обврски по основ на договорни услуги ..................................228.178 
-    Обврски по основ новороденчиња............................................5.000 
-    Обврска кон вработени ТППЕ за хранарина........................... 26.828 

 

-    Други долгорочни кредити од банки во земјата.......73.973.896,00 
 

Тековните обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски за 
потрошена електрична енергија, телефон , вода, извршени градежни работи и сл. 
Ова е соодветно на сметководствениот правилник за  буџет и буџетски корисници. 
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3. Реализација по програми за извршување на буџетот 

 
 

Вкупните расходи по утврдени намени и резерви се реализирани по следните 
програми 

A  - Совет на Општина 
D  - Градоначалник 
E  - Општинска администрација 
G  - Локален економски развој 
F  -Урбанистичко планирање и уредување на просторот 
J  - Комунални  дејности 
K – Култура 
L  - Спорт 
V – Социјална заштита и заштита на децата 
N – Образование 
W – Противпожарна заштита 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.    А – Совет на општина 

 
Во  буџетот  на  Општина    Свети  Николе  за  програмата  на  А  –  Совет  на 

Општина од планираните   3.135.000   денари реализирани се 2.851.634,00  денари 
односно реализирана е програмата на советот со 90,96%. 

Советот  на  Општина  Свети  Николе  во  2021  година  одржа  19  работни 
седници. За работењето на членовите на советот во      2021 година на име 
надоместоци исплатени се 2.571.381,00 денари од вкупно планираните 2.600.000,00 
денари , односно 98,90% од вкупно планираното. 

Преку програмите на Советот на општина Свети Николе се реализирани и 
други   потпрограми и тоа „Пограма за активностите   на општина Свети Николе во 
областа на меѓународната соработка “ и „Програма за активностите на општина 
Свети Николе во областа социјалната заштита“. Подолу ќе бидат прикажани 
деталните извештаи по пооделните потпрограми кои се реализирани преку 
програмата на Советот на општина Свети Николе. 

 
 
 
 
 

-„ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 
ОБЛАСТА НА  СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА“ 

Програмата  за  активностите  на  Општина  Свети  Николе  во  областа  на 
социјалната заштита за 2021 година содржи активности како што се помошта што ја 
дава Општината на социјално загрозени семејства, планирани активности по Агенда 
2, едукации, рехабилитација на деца, едукации за превентива. 

Согласно оваа програма беа исплатени средства во износ од 186.036,00 
и тоа како што следи: 
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ПРЕГЛЕД НА ИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНА РЕЗЕРВА 
 
 

 
Бр. 

 
Партнери 

 
исплатено 

1 АЛЕКС ГЕНЕКС 777  15.260,00 

2 ВИЗИОН АУДИО ВИДЕО ЕЛЕКТРО ДООЕЛ 
 54.000,00 

3 ДРАГИ ФИМКОВ  10.000,00 
4 Китановски Драган  10.000,00 
5 Михаела Стефановска  20.000,00 
6 ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР ДООЕЛ 

 30.000,00 
7 Ратка Димитријева  25.000,00 
8 Шекерина Костадинова  20.000,00 
9 АСТРА ДООЕЛ 1.776,00 

 ВКУПНО 186.036,00 
 
 
 
 

Согласно надлежностите во оваа област во изминатиов период беа 
спроведени активности насочени кон поттикнување,   поддржување и помагање на 
одделни  групи  граѓани,   организирање  трибини   за  родова  сензибилизација  и 
здравствени едукации за превенција итн.. 

Тековни активности 
Покрај наведените активности Општина Свети Николе за новогодишните 

празници за   децата   со   посебни   потреби   беше   организирана забава   како   и   
секоја   година рехабилитивен престој бесплатно за децата во детското одмаралиште 
Дојран. Во центарот за социјални работи беше одбележан денот за хендекипирани 
лица со посебна прогрма  и доделување на  прикладни подароци 
 
3.2.    Д – Градоначалник 

 
Во програмата на Градоначалник од планираните    10.261.002,00 денари во 

буџетот, реализирани се 8.466.183,00 ден. односно  82,51 %. 
По  основ  за  исплатени  плати ,наемнини и надоместоци од плата    
исплатени  се 1.172.009,00 денари односно 92,56%  реализација, а споредено 
со вкупните расходи имаат  зафатниа од  13,84% .Од тековните резерви  во  
програмата  на  градоначалник  се  потрошени  339.952,00 денари   или 
4,01%(од вкупно реазлизираните расходи ).     На класата за стоки и услуги 
исплатени се средства   кои   имаат  зафатнина  од  вкупно   реализираните 
расходи  во  износ  од 468.003,00 денари или   5,53 % ,  а истите се   
исплатени   на име патни и дневни трошоци ,за репрезентација, објавување 
на огласи  и др. оперативни расходи. 
На  ставката  452  од  предвидени  70.000,00  потрошени  се  12.937,00  или 
18,48%. 
На контото 464 од  предвидени 2.004.902,00  има остварено исплати  во износ 

од 1.628.441,00 денари кој процентуално изнесува 81,22% од вкупниот 
реализираниот буџет за оваа програма. Исплатите се однесуват за опремнини при 
пензионирање од  буџетските  корисници,  за  плаќање  по  судски  решенија  и  други  
трансфери (исплати на награди за најдобри ученици, најдобри ликовни творби и 
најдобри просветни работници по повод   „Свети Никола“ патрон на градот и 
надомест за смртен случај за лица вработени во Општината или лица вработени во 
буџетските институции). 
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На конто 491 е евидентирана отплатата на двата ануитети по кредитното 
задолжување со Светска Банка во износ од 4.760.228 ,00 денари. 

 
 

ПРЕГЛЕД НА ИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНА РЕЗЕРВА 
 
 

 
Бр. 

 
Партнери 

 
исплатено 

1 АНДРЕА АРСОВА  15.000,00 
2 АСТРА ДООЕЛ  27.403,00 
3 Биљана Трајанова  15.000,00 
4 Благица Лазова  30.000,00 
5 Благој Тосевски  15.000,00 
6 Борче Стојковски  10.000,00 
7 Георги Петров  5.000,00 
8 ЕЛИЗАБЕТА  СТОЈКОВА  15.000,00 
9 Здравков Делчо  10.000,00 

 
10 

Здружение на деца бегалци и нивните 
потомци од егејскиот дел на Македонија 
 

 
37.800,00 

11 Калемар Комерц  40.200,00 
12 КРОЈ ТЕКС ДООЕЛ  22.000,00 
13 Лазов Зоран  15.000,00 
14 Љубе Филиповски  10.000,00 
15 Љупче Ѓорѓиев  2.000,00 
16 МАКПЕТРОЛ АД  4.500,00 
17 Митрушов Ивица  15.000,00 
18 Олгица Стојкова  15.000,00 
19 Парфимерија ГОЛД  8.610,00 
20 Сашко Петрев  7.000,00 
21 СЕТ УНИОН  3.000,00 
22 
 

ТО ПРОМ ДООЕЛ  14.124,00 
23 Шиткарски ДООЕЛ  3.315,00 
 ВКУПНО 339.952,00 
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Во програмата Д1 –месна самоуправа исплатени се 350.000,00 денари од 
предвидените 224.254,00 денари или изразено во процент изнесува 64,07 %. Овие 
сретства се трансферираат како делгирана надлежност до месните заедници во 
општина  Свети  Николе  за  подобрување  на  квалитетот  на  животот  кај  месното 
локлано население. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. ЕO – Општинска Администрација 
 

Во вкупниот буџет на Општина Свети Николе за реализација на     оваа 
програма беа предвидени средства во износ од 42.309.400,00 денари, а се 
реализирани 38.116.143,00  денари или 90,08% 
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По  основ  за  исплатени  плати ,наемнини и надоместоци од плата планирани 

се  26.879.400,00 денари    исплатени    се 25.935.222,00 денари или  
 
процентуално    96,48%  реализација, а споредено со вкупните расходи имаат  

зафатниа од  68,04% 
 

На ставка 420 на име   трошоци за (патни и дневни расходи)   од   вкупно   
предвидените 180.000,00 денари потрошени се 34.709,00 денари или 18,28%. 
Учеството  во однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува  0,09 %. 

 
На ставка 421 на име   трошоци за (комунални услуги,греење,комуникација и 

тарнспорт)   од   вкупно   предвидените 4.660.000,00 денари потрошени се 
4.490.229,00 денари или 96,35%. Учеството  во однос на вкупната реализација по 
оваа програма изнесува  11,78 %. 

 
На ставка 423 на име   трошоци за (канцалариски матријал,списанија и 

весници,прехрамбени продукти и пијалоци,средства за хигиена ,ситен инвентар,др. 
матријали   за   специјална   намена   и   др.   матријали)   од   вкупно   предвидените 
2.220.000,00 денари потрошени се 1.359.122,00 денари или 61,22%. Учеството  во 
однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува  3,56 %. 

 
На ставка 424 на име  трошоци за (поправки и сервисирање на лесни возила 

и резервни гуми,одржување на згради,дезинфекција,дезинсекцијаи 
дератизација,одржување на др. градби, поправки и сервисирање на софтверска и 
хардверска опрема,поправка и одржување на др. опрема  ) од вкупно предвидените 
1.405.000,00 денари потрошени се 649.005,00 денари или 46,19%. Учеството  во 
однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува  1,70 %. 

 
На ставка 425 на име   трошоци за (банкарска провизија,осигурување на 

недвижности и права,осигурување на моторни возила,правни услуги,плаќање на 
судски такси,услуги за копирање и печатење,други договорни услуги ) од вкупно 
3.615.000,00 денари потрошени се 2.900.599,00 денари или 80,24%. Учеството во 
однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува  7,61 %. 

 
На   ставката   426   на име   трошоци за (   чланарини   во домашни 

организации,објавување  на  огласи  ,  семинари  и конференции,  други оперативни 
расходи)   од вкупно предвидените 2.630.000,00 денари потрошени се 2.498.219,00 
денари или 94,94%. Учеството во однос на вкупната реализација по оваа програма 
изнесува  6,55 %. 

 
На ставка 427 оперативни трошоци за привремени вработувања од вкупно 

предвидените 720.000,00 исплатени се 249.038,00 или 34,58%. Учеството  во однос 
на вкупната реализација по оваа програма изнесува  2,16 %. 

 
 
 

ЕА- ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ –Купување на друга опрема 
(информатичка) предвидени се средства во износ од 313.000,00 денари, а  
испалатени се 254.560,00 со процент на реализација 81,33% . Најголем дел 
се реализирани   за к у п у в а ње  н а  и н фо р м а т и ч к а  и  ви де о  о пр е м а .   
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3.4   Г1- Локален економски развој 
 

 
Активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски 

развој се дефинирани во рамки на Програмата за ЛЕР. Цел на оваа Програма е 
забрзан и динамичен развој на општината, согласно надлежностите и утврдените 
развојни и структурни приоритети. Вкупно планираниот износ од оваа програма 
изнесува  1.675.094  денари.Од  овој  вкупен  износ  исплатени  се  1.619.111,00 
денари или во вкупен процент 96,66%.Најголем дел од срествата се потрошени за 
(трансфери до невладини организации,чланарини до домашни организации –
Вардарско плански регион и ЗЕЛС .Од вкупниот реализиран  износ на конто 469990 
други трансфери 703.094 денари  е потрошени се  како трасфер кон Вардарско 
плански регион за проектот Пешачка патека до Била Зора Втора фаза износ од 
553.094 денари и за Оснивачки влог за ЈП за регионален отпад ЕКО ИСТОК СЕВЕРО 
ИСТОК .  

 
Трансфери до Невладини организации за 2021 година 
 

 
Бр. 

 
Партнери 

 
Должи 

1 Граѓанска иницијатива на жени 
(4025002107101) 60.000,00 

2 Доброволно противпожарно друштво (00541) 90.000,00 
3 Здружение на граѓани Илинденски марш Поп 

Мартин 2007 (4025009501590) 20.000,00 

4 ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ 
(01864) 10.000,00 

5 ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ - СВЕТИ 
НИКОЛЕ (00008) 60.000,00 

6 И О ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (022513) 160.000,00 
7 ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ (00329) 150.000,00 
8 Црвен Крст (00644) 30.000,00 

   
 ВКУПНО 580.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
      Г2-ПОТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ  
 
 
Оваа програма од вкупно планираните средства во износ од 620.000 денари има 
реализација во износ од 347.829,00 денари или изразено во проценти планирано 
реализирано 56,10%. 
 

3.5   
Ф1 – Урбанистичко планирање 
Оваа програма од вкупно предвидените средства во износ од 4.850.000,00 

денари има реализација во износ од 1.942.196,00 за изработка на просторни и 
урбанистички планови или искажано во проценти споредбено планирано реализирано 
изнесува 40,04%. 
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Ф2 – Уредување на градежно земјиште 
Оваа програма од вкупно предвидените средства во износ од 2.000.000,00 

денари има реализација во износ од 904.866,00 ,за (надзор над изведба на градежни 
објекти и геодетските услуги),или изразено процентуално споредбено планирано 
реализирано  45,24 %. 

 
 

ФА– Уредување на градежно земјиште( Капитални трошоци) 
Оваа програма од вкупно предвидените средства во износ од 6.716.000,00 

денари има реализација во износ од 5.608.452,00 ,за (изработка на проекти и 
надомест за експропријација на имот ),или изразено процентуално споредбено 
планирано реализирано  83,50 %. 

 
3.6. Ј – Комунални дејности 

 
 
       Програмата за комунални дејности за 2021 година се реализираше по одделни 
подпрограми чија реализација ќе биде подолу образложенa: 

 
Ј1 – Снабдување со вода 
 

Оваа програма од планираните средства во износ од 2.000.000 денари 
реализирани се 2.000.000 денари или во проценти 100%. Средствата беа 
наменети за субвенционирање на ЈКП Комуналец за санација водоводната 
мрежа низ град Свети Николе подмирување на обврски за вода кон Водостопанки 
Систем Злетовица. 
 

Ј2 – Одведување и пречистување на отпадни води  
 

Оваа програма од планираните средства во износ од 4.847.671  денари  од кои во 
основниот буџет се реализирани 4.297.671 денари додоека во колоната на 
донации се реализирани 550.000  денари или во проценти 100%. Средствата беа 
наменети за исплата на хонорари на кординаторот на проектот за пречистителна 
станица за отпадни води во износ од 550.000  денари додека останатите 
средства се трансферирани кон изведувачот ФЛУИД. 
 

Ј3 – Јавно осветлување 
 

Од оваа ставка се изврши исплата за потрошената електрична енергија и 
одржувањето   на   јавното   осветлување.   Вкупниот  планиран      износ   за   оваа 
програма изнесува 5.310.000,00   денари   од кои  се реализирани во вкупен износ 
од 5.146.150,00 денари или 96,91%.   За електрична енергија за улично осветлување 
исплатени се 3.659.982,00 и тоа споредено со вкупните трошоци изнесува 71,12%. 
Остатокот од 28,88% се потрошени за одржување  на капацитетите во енергртиката 
за замена на улични светилки и прекинати кабли соодветно на јавните набавки за 
оваа  потреба.Износот  изразен  во  номинална  вредност  изнесува  1.486.168,00 
денари. 
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Ј4 -  Јавна чистота 
 

Во оваа програма во буџетот за 2021 година беа предвидени 7.350.000,00 
денари, а реализирани беа 6.284.516,00 денари (85,50%). Од вкупно планираните 

  согласно Програмата за  јавно прометни и јавно зелени површини за 2021 година     
предвидени  според  месечното  задолжување  од  страна  на  ЈКП  Комуналец  се 
6.350.000,00 денари и од планираните остварени се 5.595.059,00 денари (88,11%). 
По основ на ангажирање на лица во проектот за Јавна чистота за 2021 година од 
вкупно предвидени 1.000.000,00  реализирани се 689.457,00 денари  кој изразени во  
процент  е    68,94%. 
 

Ј5 -  Јавен Локален превоз на патници 
Оваа програма се предвидени средства за организираниот линиски превоз за   
жителите во селата Ерџелија,Мустафино,Горобинци ,Црнилиште,Пеширово, 
Кадрифаково,Амзабегово кој за прв пат профункционира во 2019 година на општо 
задоволство на жителите во тие села .Во Буџетот за 2021 година предвидени беа 
средства во износ од 500.000,00 денари од кои се реализира износ од 356.850,00 
денари или изразени во проценти 71,37%.  
 

 
Ј6 -  Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на 
режимот на сообраќај 

 
Оваа програма опфаќа одржување на локалните патишта и улици на 

територијата  на  урбаните  и  селските  населби  и  регулирање  на  режимот  на 
сообраќај вкупниот износ на планирани средства во оваа програма се 550.000,00 
денари, и реализирани се 236.503,00 или релизацијата изнесува 43,00%.Од 
реализираните средсва 131.212 се потрошени за набавка на сообраќајни знаци 
додека 105.291 денари се потрошени за обележување на хоризонтална патна 
сигнализација  

 
 
 
 
Ј7 -  Одржување и користење на паркови и зеленило 

 
Во  оваа  програма  во  буџетот  за  2021  година  беа  предвидени  100.000,00 
денари од кои реализирани се 50.000,00 денари или изразено во проценти 
50%.Овие средства се искористени за набавка на саден матријал дрва (јасен). 

 
Ј8 -  Други комунални услуги 

 
Во  оваа  програма  во  буџетот  за  2021  година  беа  предвидени  250.000,00 
денари од кои средства се реализирани 152.161 денари  за заловување на 
бездомни кучиња. 
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ЈД -   Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 

 
 
 

Во оваа програма во буџетот за 2021 година во потпрограмата ЈДА се 
предвидени 3.500.000,00 денари, а реализирани  се  3.499.977,00  денари  или  
реализирани  се  активности  во износ од 99,68% од планираните.Средствата се 
искористени за крпење дупки и делови од улици во град Свети Николе и селата . 

Во потпрограмата ЈДВ се предвидени 17.792.750 денари од кои реализирани 
се 14.741.003 денари или во проценти 82,84 %.  

 Општина Свети Николе  ги доби од Агенција за финансиска подршка на 
земјоделството и рурален развој  за реконструкција на локален пат од натпатник до с. 
Ерџелија во износ од 7.342.750 денари .Изврешена е реконструкција на улиците 
“Јанко Глигоров” и дел од ул.” Гоце Делчев” во износ од 4.243.409 денари. За 
ангажирање на градежна механизација за тампонирање и чистење на улици во град 
Св. Николе и селата се потрошени 2.489.823 денари , исто така и за санација на 
улици во Град Св. Николе износ од 665.021 денари.
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 ЈИ – Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни 

        води 
Во 2021 година во оваа програма беа предвидени 12.497.831,00 денари од 
 
кои во буџетската сметка предвидени се 3.497.831,00 денари и од 
донаторската сметка 5.670.192,00 денари. Од овие средства     реализирани 
се 5.670.192,00 од донаторската  сметка  или  процентот  на  реализација  во 
однос на   планираното   е   63,00%.Од  буџетската сметка реализирани се 
3.497.831,00 денари или во процент 100,00%. Трошокот во оваа програма се 
однесува за  проектот за реконструкција на пречистителната станица за 
отпадни води во град Свети Николе преку меѓугранична соработка со  
Република Грција која е носител на проектот. 
 

ЈК – Јавна чистота(капитални расходи) 
 

За оваа програма во буџетот за 2021 година беа предвидени 
2.000.000,00 денари за набавка и местење на бехатон плочки, и по оваа 
програма има реализација во износ од 1.999.976,00. Процентот на 
реализација за оваа програма изнесува 99,99%. 

  
ЈЛ – Други комунални услуги( Капитални расходи) 

 
Во оваа програма во буџетот за 2021 година беа предвидени 

17.700.270,00 денари за изградба на градски затворен базент во Свети 
Николе и мост преку  река Мавровица Оваа програма не е реализирана 
бидејќи тендерот со базентот беше неуспешен додоека тендерот со мостот 
на река Мавровица ќе се реализира во 2022 година и градбата е во тек . 

 
ЈМ – Паркови и зеленило (капитални расходи) 

 
Предвидените средствата во оваа програма изнесуваат 5.423.501,00 

денари од кои реализирани се 5.423.039,00 денари или реализацијата 
изразено во проценти 99,99%. Овие средства се потрошени за  исплата на 
градежните ситуации за изградба на пешачки патеки Кнежје фаза 1,како и за 
одржување на фонтаната во градскиот парк во Свети николе . Процентот на 
реализација за оваа програма изнесува 99,99%. 

 
ЈН – Урбана опрема (капитални расходи) 

 
Предвидените средствата во оваа програма изнесуваат 300.000,00 

денари од кои реализација има во износ од 300.000,00 денари или изразено 
во проценти 100%.Средствата се потошени за поставување на клупи,корпи за 
отпадоци и метални столбчиња  во град Свети Николе. 
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ЈГ – Изградба на системи за водоснабдување 

 
Предвидените средствата во оваа програма изнесуваат 3.037.478,00 денари 

од кои се реализирани 1.994.631,00 денари или процентуално 65,67%. Средствата 
се искористени за санации на водоводна мрежа на ул.Маршал Тито,Скопска,9-ти 
Мај,Ванчо Ангелов,Индустриска зона,Рудина , во централното градско подрачје  и 
водоводна линија за новиот објект на ТППЕ кој е во изградба . Процентот на 
реализација за оваа програма изнесува 65,67%. 

 
 
 
 

3.7.К – Култура 
 
 

Од општинскиот Буџет за 2021 година   соодветно на Програмата за култура 
која е спроведена транспарентно и се доделени финансиски средства за покривање 
на повеќе манифестации кои ги организираше општината заедно со Домот на 
културата. Беа спроведени одбележувања    на сите позначајни датуми за нашиот 
град. 

Оваа година поради пандемијата со КОВИД 19 не се реализираше 
традиционалниот Меѓународниот фестивал за танци и ора „Тодорица 2021, но се 
доделуваа награди за животно дело и заслужни просветни работници за 2020 кои 
беа прогласени и наградени од страна на општината. Исто така беа доделени 
плакети за заслужни граѓани од земјата и од странство. 
Се одбележа патронот на градот “ Св. Никола”,исто така се обележа и денот на 
ослободувањето на градот Свети Николе “14-ти Септември”. Во делот на оваа 
програма се реализира и манифестацијата Ликовна колонија Ѓуриште.Се обележа и 
денот на децата со посебни потреби. 

 
Во делот на оваа програма  од Буџетот на Општина Свети Николе 

потрошени се средства во износ од 1.907.788,00 
денари 
кои: 

 
-    за  трансфери  до  здруженија,  граѓани  и  фондации  има  потрошено  износ  од 

1.660.000,00 денари и тоа како што следува: 
 
 

    Трансфер за храм Св. Лидија Македонка ...............................   1.600.000 
 

    Трансфер за Сцена 71...................................................................60.000 
 
 

       -   за организирање и спроведување на погоре споменатите културни 
манифестации кои се одржани во Општина Свети Николе во текот на 2021 година 
исплатени се 247.778,00 денари (трошоци за ликовна колонија 160.201 денари 
,исплатена фактура стара фактура за репрезентација од 2020 година за 
одбележување на 14 –ти Септември празник на град Свети Николе во износ од 65.800 
денари,новогодишна програма и новогодишни пакетчиња за деца со посебни потреби 
21.777 денари ).   
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Споредбено средствата од планираниот основен  буџет во износ од 
2.680.000,00 денари во сооднос со  реализираните  1.907.788,00 денари 
изнесува 71,18%. 

Во   делот  на   наменската   дотација  од  оваа   програма планарина 
средства се 10.761.227,00 денари а   реализирани   се 10.033.180,00 денари од 
кои 8.417.714,00 се за плати за буџетските корсници од областа на културата, 
а остатокот од средствата 1.615.466,00 се за набавка на книги за во 
градската   библиотека, стоки и други услуги во оваа област, договорни услуги,  
канцелариски   материјали,  поправки   и  тековно  одржување,   комунални 
услуги, греење и комуникација и сл. Процентот на реализација блок дотациите  
изнесува 93,23%. 

 
 
 
 
 
 

3.8.Л – Спорт и рекреација 
 
 

Програмата од областа на спортот во 2021 година опфаќа: 
Поддршка на спортски клубови,доопремување на веќе постоечките со опрема 

за непречено работење, како и подршка на сите оние кои имаа интерес за развој на 
спортот  во нашиот град согласно можностите на општина Свети Николе 

 
Поддршка на спортот во градот 
Согласно основните цели на  Програмата,  Општината  Свети Николе  прави 

напори да го поддржи и да создава услови за што поголем развој на спортот во 
градот.  Особено е важно да се подобруваат условите на локално ниво за развој на 
квалитетниот спорт. 

Средствата спортските екипи ги трошеа исклучиво наменски за плаќање 
надоместок за користење на спортските објекти, за подмирување на судиски и 
делегатски  трошоци,  за  котизација  за  учество  во  лига  и  за  патни  трошоци  на 
екипите.   За   начинот   на   трошење   на   средствата   спортските   организации 
поднесуваат извештај. 
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Бр. 

 
Партнери 

 
Должи 

1 БОРАЛЕ ЗССР (4025006109052) 10.000,00 
2 ЕРЕБИЦА ЗЛД (022573) 60.000,00 
3 ЖРК ОВЧЕ ПОЛЕ-СУ (01815) 200.000,00 
4 КК БАСКЕТ ОВЧЕ ПОЛЕ (022496) 30.000,00 
5 КМФ ОВЧЕ ПОЛЕ 2013 (022180) 90.000,00 
6 Младински ракометен клуб КЛ-7 (4025019506212) 90.000,00 
7 ПЕЛА СПОРТ-8 (4025018506090) 20.000,00 
8 Ф.К.ОВЧЕ ПОЛЕ-ЈУНИОРИ (022528) 40.000,00 
9 ФК Овче Поле (01825) 1.140.000,00 

    ВКУПНО 1.680.000,00 
 

Од оваа програма исплатени се следниве износи : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 

Мораме да напоменеме дека Општина Свети Николе во 2021 година беше во 
можност да ги реализира сите активности кои се неопходни за обезбедување на 
подобра и поуспешна спортска клима во нашата општина . Согласно одобрените 
средства максимално  одговоривме на потребите на сите наши спортски клубови кои 
беа влезени во програмата за спорт. 

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спортот 
за 2021 година беше насочена кон обезбедувањето на активен однос на Општината 
кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на спортот, 
сочувување и афирмирање на постојниот квалитет, презентирање и афирмирање 
на Општина Свети Николе преку спортот. Во реализацијата на Програмата 
учествуваа  постојните  регистрирани  спортски  организации  и  нивните  управни 
органи во кои пак членуваат голем број на спортисти и граѓани од различна возраст. 

Бо 2021 година се организирааше турнир во мал фудбал во Св. Николе и во с. 
Мустафино  како и Баскет бал 3х3 за кои манифестации од Буџетот на Општина се 
потрошени 530.000 денари. 

 
Во делот на капиталните инвестиции во програмата ЛА од планираните 

5.737.964,00 денари реализирани се 1.666.436,00 денари  или процентуално 29 %. 
Од реализираниот износ за реконструкција на ограда на градски стадион се 

исплатени 746.176 денари додека за санација на трибините на градски стадион се 
исплатени 920.260 денари 
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3.9.В – Социјална заштита и заштита на децата 
 
 

Оваа  програма  ги  опфаќа  активностите  на  Општина  Свети  Николе  во 
областа на социјалната заштита и заштита на децата преку   Општинската јавна 
установа Детска градинка „Рахилка Гонева“. За реализација на оваа програма беа 
планирани  средства  во  износ  од  45.398.100,00  денари  кои во  најголем  дел  се 

 однесуваат на блок дотација за плати на вработените во Детската градинка,  
наменските дотации и средствата од самофинансирање,донации и дел од Буџетот 
на Општина Свети Николе . Во 2021 година за планираните активности во областа на 
социјалнта заштита и заштита на децата се реализирани средства во вкупен износ од 
38.343.225,00  денари   или програмата е реализирана  со 84.46 %. 

Во  основниот  Буџет  за  2021  година  предвидени  се  3.540.000  денари од 
кои реализирани се 2.769.767,00 денари од кои 600.000 денари се исплати за 
секое    новородено дете во текот на календарската година, 561.000 денари 
исплетени по основ на барања за еднократна социјална парична помош и помош 
за стари лица ,293.410 денари  за социјална помош-самохрани родители 
во Општина Свети Николе. Исто така исплатен е персонален данок во   износ      
од   160.113   денари. 
За договорни услуги за лица кои се ангажирани во детската градинка исплатени 
се 495.108 денари од Буџет на Општина .За прехрамбени продукти и пијалоци 
(социјални  пакети  за  социјално  згрозени  семејства  по  повод  патронот  на 
градот Св. Никола)исплатен е износ од 449.592 денари.Споредбено 
планираните средсва од основниот Буџет на Општина Свети Николе и 
реализираното во проценти изнесува 78,24%. 

Износот на планираните средства за  блок дотацијата изнесува 29.200.900,00 
денари  додека  во  текот  на  2021  година  истите  се  реализирани  во  износ 
од 28.632.847 денари (98,05%) од кои најголемиот дел 23.573.411,00 денари 
(82,33%) се за исплата на плати и надоместоци од плати за вработените во 
општинската установа Детска градинка „Рахилка Гонева“, а остатокот од 
реализацијата се за стоки и други услуги за буџетскиот корисник од социјалната 
заштита во износ од 5.059.436,00 денари.Од овие средства 2.785.017 денари се 
искористени за капитални инвестиции реконструкција на санитарните јазли во Клон 
1 и 2 додека останатите средства во износ од 2.274.419 денари се искористени за 
купување мебел и за течни горива. 

Детската  градинка  работи  во  2  клона  ,  во  објекти  за  кои  е  потребно 
редовно да се одделуваат средства за одржување и реконструкција. 

Износот  на  планираните  средства  од  самофинансирачката  сметка     е 
12.182.000,00 денари од кои реализирани се 6.479.811,00 или во процент 53,19% 
за тековно оперативните трошоци за Детската градинка „Рахилка Гонева“.од овој 
износ 2.362.010,00 денари за менување на прозори во Клон 1. 
 
         Во делот на донации  во соработка со Агенцијата за вработување и УНДП беа 
ангажирани лица кои вршеа работи во ЈОУДГ Рахилка Гонева за кои како донација 
Општина Свети Николе доби 460.800 денари денари но исто така и Општина 
Свети Николе во проектот има сопствено  учество од  20% за дел од ангажираните 
лица, а ангажманот на останатите лица е платен од општинската сметка.  
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3.10.Н – Образование 
 

Во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
образованието за 2021 година планирани се средства  во износ од 172.266.944,00 
денари а реализирани се  142.453.060,00 денари или Програмата e реализирана во 
износ од 82,69 %. Во делот на  трансфер на средства се прикажани средствата за 
блок дотација  во основното и средното образование. 

Планираните  трансфери  за  основното  и  средното  образование  за  2020 
година  изнесуваат  148.650.578,00  ден.  и  истите  се  реализирани  во  износ  од 
138.325.673,00 ден. или 93,05 %. Во делот на самофинансирачките активности 
планирани се 4.539.898 денари од кои реализирани се 1.805.517 денари (37,30%). 
         Од Буџетот на општина за капитални инвестиции се издвоени 7.343.140,00 
денари за изградба на балон сали во  ООУ” Даме Груев” с. Ерџелија и СОУ ”Кочо 
Рацин” Свети Николе и за набавка на таблети за учениците во основните училишта 
кои беа набавени и поделени. Изградба на балон салата во ООУ Даме Груев ќе се 
реализира во 2022 година. 
 

 
 
 
Според податоци заклучно со  со 31.12.2021 година 
во делот на основно образование во Општина Свети Николе е следната 
структура: 

 
Бр на 
ушилишта 

паралелки Вкупен 
бр. на 
ученици 

Ученички Ученици кои 
завршиле 
образование 

Наставници Полно 
работно 
време 

3 88 1261 601 165 145 140 
Структурата на ученици заклучно со 31.12.2021 година е следната: 
 

Kлас  I II III IV V VI VII VII IX 
Ученици 
вкупно 

1261 149 133 135 128 131 143 146 131 165 

Женски 601 67 75 61 56 61 59 78 72 72 
 

Вкупно завршиле 173, од кој 89 се ученички. 
 

Во делот на средното образование структурата е 
следна: 

 
Редовни 
средни 
училишта 

Бр Класови Вк.ученици Женски Вкупно 
завршиле 

Редовно 
завршиле 

Вк. 
Наставници 

Полно 
работно 
време 

1 1 28 367 255 367 110 49 46 
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Структурата на завршените  110 ученик  по струка е следна: 

 
 

1. 62 ученици се здобиле со завршена општа гимназија  
- природно математички-А-10 ученици 
- природно математички-Б-25 ученици 
-општествено хуманитарни А-19 ученици 
- општествено хуманитарни Б -8 ученици 

 
2.  27 ученици завршиле ветерина и земјоделско-ветеринарна струка 

 
3. 21 ученика се со машинска средна стручна спрема 

                4. 0  ученика завршиле хемиско технолошка струка   
 

Според  евиденцијата на пријавени во Агенцијата за вработување во Општина 
Свети Николе за  2020/2021  година  по основ на магистри, доктори на науки и 
специјалисти на науки има завршено по сите основи 5 лица од кој 4 се жени. 
 

 
 
 
           Активности 
 

Во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
образованието  за 2021  година,  во  делот  Активности  се  предвидени 
манифестациите што училиштата самостојно ги организираат на почетокот и 
крајот на секоја учебна година, како и изборот на најдобар наставник во 
основното и средното образование чие прогласување е поврзано со 
обележувањето на Денот на просветните работници 24 Мај. 

 
3.11.    W – Противпожарна заштита 

 
Со новите надлежности на општините во процесот на децентрализацијата 

работата и вработените во Територијалната противпожарна единица   станаа 
дел од администрацијата на Општина Свети Николе. 

При   пренесувањето   на   надлежностите   од   државно   на   локално   
ниво, Општина Свети Николе на 01.07.2005 година презеде вкупно 10 
пожарникари. Од   2008  година  па заклучно со 2021 година се вработени уште 
единаесет лица бидејќи во меѓувреме  пет пожарникари се заминати во пензија. 
Заклучносо 31.12.2021 година  моментот во Територијалната противпожарна 
единица  има 16 пожарникари од кои двајца заминуваат  во пензија во 
текот на 2022 година.  

Во согласност со Законот за пожарникарство (Службен весник на РМ 
67/04), средствата за плати и надоместоци за плати за осум вработени во 
Територијалната противпожарна единица се обезбедуваат д е л  од Буџетот 
на Република Северна  Македонија.Од Буџетот на Општина Свети Николе се 
обезбедуваат платите и надоместоците од плата за останатите вработени во 
ТППЕ како и другите оперативни активности и тековно одржување. Поради тоа, 
во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2021 година, за плати и 
надоместоци за плати за вкупно 8 вработени во ТППЕ планирани се средства од 
Буџетот на РМ во вкупен износ од  5.040.000 денари, а реализирани се во износ 
од 5.040.000,00 или  во  процент  изнесува  100%.  . 

Во основниот Буџет за 2021 година за плати и надоместоци од плати за 
вкупно 8 вработени во ТППЕ планирани се 6.341.840,00 денари, а реализирани  
се  5.416.920,00  денари  или  во  процент  изнесува  85,41%.  Останатите 
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предвидени средства во Буџетот на Општина Свети Николе во износ од 
1.847.034,00 денари  од кои реализирани се 1.453.795,00 денари  се потрошени 
средства ,тековните трошоци на ТППЕ како телефон, комунални услуги, 
регистрација на моторни возила, поправка и тековно одржување на моторните 
возила и набавка на горива и масла трошоци за набавка на Противпожарното  
возило преку Фондација ФЛОРИЈАН во износ од 620.034,00 денари.                 . 

Според податоците, со добро планирање и менаџирање со средствата, 
потрошените средства се движат во рамките на планираните расходи според 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштитата и 
спасувањето и противпожарната заштита во 2021година. 

 
 
3.12-МВ-  ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ  НА ОПШТИНА СВЕТИ 
НИКОЛЕ  ВО ОБЛАСТА НА МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА 

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на Прекугранична  
соработка во 2021 година беше насочена кон продлабочување на меѓународната 
соработка и реализација на конкретни активности и проекти во рамките на 
евроинтегративните процеси. Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра 
меѓународна соработка со збратимениот град Чичевац од Република Србија, на 
планот на размена на информации и искуства, како и иницирање на заеднички 
проекти. Меѓународната соработка во голема мера ја продлабочија и 
традиционалните културни манифестации од меѓународен карактер. 

Заклучок: 
Генералната цел на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на меѓународната соработка  не во целост остварена. Покрај 
продлабочувањето на соработката на билатерален план, општината започна со 
реализацијата на проекти во рамките на Вардарско планскиот регион и преку него се 
реализирани неколку проекти. 

Реализираните активности придонесоа за продлабочување на соработката со 
збратимените и градовите пријатели на Свети Николе како и отворање преговори за 
проширување на соработката со општини од други земји како што е Општина 
Пуцонци од Словенија. 

 
 

Имено во 2021 за сместување на гости од Словенија   се потрошени 30.400,00 
денари .За патни трошоци за учесници на ликовна колонија се потрошени 11.500,00 
денари и 8.157 денари се потрошени  за исплатени дневници на лица вработени во 
Општина Свети Николе  кои биле официјална делегација во Општина Чичевац.  

 
Од планираните средстав во износ од 600.000 денари реализирани се 50.057,00 
денари или процентуално 8,34%.
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3.13-Х1-  РОДОВА ЕДНАКВОСТ 
 
            Програмата за 2021 година од вкупно планирани средства во износ од 
100.000,00 денари нема реализација од истите.  
 
 
 

3.14-РА-  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА –
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ  
 
            Програмата за 2021 година од вкупно планирани средства во износ од 
5.000,00 денари нема реализација од истите. 
 
 
4.   Детален извештај за трошењето на тековната резерва 

 
Од вкупно планираните средства за тековни резерви во програма Д0- 

Градоначалник,  планирани  се  тековни резерви    и  тоа  на  ставка  413  –  Тековни 
резерви (разновидни расходи) во износ од 350.000,00 денари од кои  во 2020 година 
се рализирани 284.737,00 денари односно 81,35% од планираните средства. 

Подолу  ќе  бидат  презентирани  детални  прегледи  за  трошењето  на  овие 
тековни резерви. 

 
Табела 7 

 
 
 
Исплата на други трансфери  – Д1 Градоначалник  трансфери до месни заедници 

 
 
 
 
 
 

 
Бр. 

 
Назив 

Износ на 
исплатен 
надомест 

1 АГРОМИКС ДОО( покривање на трошоци за горво 
за механизација  за санација на патен правец Д. 
Ѓуѓанци –Строиманци ( по барање од месна 
заедница) 

126.000 

2 АКВА ИНГ ДОО- Основен проект за 
водоснабдување во с. Сопот( по барање од месна 
заедница) 

46.020 

3 ГЕОМЕТАР ПРО ИНГ- Елаборат за геодетска 
подлога за нов базент за водоснабдување во с. 
Сопот( по барање од месна заедница) 

6.685 

4 Драган Павловски-оранизација за празник Св. 
Апосол Павле( по барање од месна заедница) 

12.000 

5 ЕВН ХОМЕ ДОО-за подмирување на заостанат 
долг за електрична енергија  во с. Стањевци( по 
барање од месна заедница) 

33.549 

 ВКУПНО 224.254 
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Табела 8 
 
Стари и изнемоштени лица – Програма V1-Социјална заштита за 2021 год. 
 
 

Бр. 
 

Партнери 
 

Должи 

1 Бојанка Симонова  3.000,00 
2 Владе Ѓоргиев  3.000,00 
3 Голубинка Владева  3.000,00 
4 Гоце Спасевски  3.000,00 
5 Данаил Сандев  3.000,00 
6 Драги Коцев  3.000,00 
7 Златан Цековски  3.000,00 
8 Лимонка Спасевска  3.000,00 
9 Мара Филипова  3.000,00 
10 Милкова Перса  3.000,00 
11 Пандура Кузелова  3.000,00 
12 Петрија Анѓеловска  3.000,00 
13 Санде Ѓуровски  3.000,00 
14 Стојадин Младеновски  3.000,00 
15 Стојка Максимова  3.000,00 
16 Сунчица Костова  3.000,00 

    ВКУПНО 48.000,00 
 

 
 
Социјални трансфери за социјално загрозени лица, лица за лекување  
 

– Програма V1-Социјална заштита за 2021 год. 
 

 
Бр. 

 
Партнери 

 
Должи 

1 Адријана Гаврилова  5.000,00 
2 Александра Стефановска 5.000,00 
3 Ангелина Трајковска  3.000,00 
4 Анета Анастасова  2.000,00 
5 Антонета Ангелова  3.000,00 
6 Антонио Владев  3.000,00 
7 Арсова Соња  3.000,00 
8 Ацо Златев  3.000,00 
9 Биљана Пешевска  3.000,00 
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10 Благе Митев  3.000,00 
11 Благица Величковска  3.000,00 
12 Благој Панев  3.000,00 
13 Благоја Здравков  3.000,00 
14 Благојче Јакимов 5.000,00 
15 Блажо Ѓоргиев  5.000,00 
16 Божанка Ѓоргиева  3.000,00 
17 Борјанка Анѓелова  3.000,00 
18 Борче Марковски 3.000,00 
19 Боце Бојковски  3.000,00 
20 Бранко Цеков  2.000,00 
21 Валентина Станојевска  3.000,00 
22 Ванеса Анастасова  2.000,00 
23 Величе Павлова  3.000,00 
24 Величковска Лиљана 3.000,00 
25 Вера Лазаревска 3.000,00 
26 Верка Андонова  3.000,00 
27 Верка Колевска  3.000,00 
28 Весна Арсова  3.000,00 
29 Виктор Милевски 3.000,00 
30 Виолета Тодоровска 3.000,00 
31 Владимир Андонов  5.000,00 
32 Влатко Максимов  3.000,00 
33 Вучев Далибор  3.000,00 
34 Габриела Јакимова 3.000,00 
35 Горан Анастасов 3.000,00 
36 Горан Киров  3.000,00 
37 ГОРДАНА КРСТЕВСКА  3.000,00 
38 Дајана Михајлова  3.000,00 
39 Далибор Арсовски  3.000,00 
40 Далибор Јакимов 3.000,00 
41 Далиборка Анастасовска  3.000,00 
42 Даниела Младеновска  3.000,00 
43 Даница Грозданова 3.000,00 
44 Дарко Бојков  3.000,00 
45 Дејан Златев  5.000,00 
46 Дејан Петров  3.000,00 
47 Дејан Пешевски - 1 3.000,00 
48 Денис Доцевски  3.000,00 
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49 Денис Коцевски  3.000,00 
50 Десанка Јованчева  3.000,00 
51 Дончо Стоилов  3.000,00 
52 Драга Ристова  3.000,00 
53 Драгана Колевска  3.000,00 
54 Душан Колев  3.000,00 
55 Ѓорги Јосев  3.000,00 
56 Ѓорги Козелов  3.000,00 
57 Елизабета Стоилова 3.000,00 
58 Елица Николовска  3.000,00 
59 ЖАКЛИНА ГИЧЕВА 3.000,00 
60 Жаклина Ивановска  3.000,00 
61 Живка Сандева  5.000,00 
62 Златица Младенова  3.000,00 
63 Зоран Иванов  3.000,00 
64 Зоран Панев 1 3.000,00 
65 Ивана Лазева 3.000,00 
66 Ивица Коцевски  3.000,00 
67 Игор Митревски 3.000,00 
68 Илинка Гигова 3.000,00 
69 Илчо Монев  3.000,00 
70 Ирена Ѓуровска  3.000,00 
71 Ирина Спасовска  3.000,00 
72 Јаворка Здравкова 3.000,00 
73 ЈАКИМОВА ИВАНА  2.000,00 
74 Јанче Боневски  3.000,00 
75 Јасминка Трајковска 3.000,00 
76 Јелена Петковска 3.000,00 
77 Јован Анастасов 3.000,00 
78 Јован Пешевски  3.000,00 
79 Јованче Арсов 3.000,00 
80 Јове Иванов  2.000,00 
81 Јовча Трајковски  3.000,00 
82 Јонче Додевски 3.000,00 
83 Јонче Петковски  3.000,00 
84 Јорданче Јакимов 3.000,00 
85 Јорданчо Стоиловски 3.000,00 
86 Јулијана Огњанова  5.000,00 
87 Катерина Пешева  3.000,00 
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88 Кети Величковска 3.000,00 
89 Ленче Трајкова -1  3.000,00 
90 Лина Димева  3.000,00 
91 Љубинка Ѓошевска  3.000,00 
92 Љупчо Анастасовски  3.000,00 
93 Љупчо Ангеловски  3.000,00 
94 Љупчо Величков  3.000,00 
95 Марија Гуциновска Ефремова 

 3.000,00 
96 Марија Николовска  3.000,00 
97 МАРИНА ЈОРДЕВА 3.000,00 
98 Марина Пешева 5.000,00 
99 Марјан Стошевиќ  3.000,00 
100 Мартин Димитриев  5.000,00 
101 Мартина Лазаревска  3.000,00 
102 Матина Илијевска  3.000,00 
103 Менка Иванова  3.000,00 
104 Миле Костадиновски  2.000,00 
105 Милена Панева 3.000,00 
106 Мира Милановска  3.000,00 
107 Мирјана Стојанова  3.000,00 
108 Мирослав Здравков  3.000,00 
109 Младенче Митев  3.000,00 
110 Монева Александра 3.000,00 
111 Моника Величковска  3.000,00 
112 Моника Спасовска-1  3.000,00 
113 Нада Маневска 3.000,00 
114 Невенка Димова  3.000,00 
115 Никола Здравков  3.000,00 
116 Оливер Симонов  3.000,00 
117 Павлина Стефановска  3.000,00 
118 Петков Васил  3.000,00 
119 Пешевски Благе 5.000,00 
120 Раде Панев  3.000,00 
121 Радица Милошева 3.000,00 
122 Роберт Трајковски  3.000,00 
123 Роска Тасева  5.000,00 
124 Ружица Николова  2.000,00 
125 Сања Доцевска  3.000,00 
126 Сања Кузмановска 3.000,00 
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127 Сашо Стојковиќ  3.000,00 
128 Синиша Петковски  3.000,00 
129 Слаге Трајковски  3.000,00 
130 Слаѓана Николиќ  3.000,00 
131 Слаѓана Тасиќ  3.000,00 
132 Снежа Миланова  2.000,00 
133 Соња Ѓуровска 3.000,00 
134 Соња Тасева  3.000,00 
135 Станка Ангеловска  3.000,00 
136 Стоилко Ѓуровски  3.000,00 
137 Стојадин Богдановиќ 5.000,00 
138 Стојадин Стаменковиќ  3.000,00 
139 Стојче Крстевски  3.000,00 
140 Стојче Стоименов  3.000,00 
141 Сузана Арсова  5.000,00 
142 Сузана Пешевска 5.000,00 
143 Сузана Трајчева  3.000,00 
144 Сунчица Николиќ 3.000,00 
145 Татјана Глигорова 3.000,00 
146 Татјана Јакимова  3.000,00 
147 Тодорче Јанев  3.000,00 
148 Тодорче Стоилковски  3.000,00 
149 Тони Митровски 3.000,00 
150 Тони Тодосиев  3.000,00 
151 Тоше Стојковски  3.000,00 
152 Трајан Ѓоргиев 3.000,00 
153 Трајанче Ангеловски 2.000,00 
154 Трајче Пешевски  3.000,00 
155 Убавка Бојкова  3.000,00 
156 Убавка Циклева  3.000,00 
157 Фросина Коцевска  3.000,00 
158 Часлав Петковски  3.000,00 
159 Чедо Младеновски  3.000,00 
160 Шефије Демирова 3.000,00 
161 Шехерезада Мемедалиева 3.000,00 
162 Шехмиран Младеновска  3.000,00 
163 Гордана Ѓошева  6.000,00 

 ВКУПНО 513.000 
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Табела 9 
 
Социјални трансфери за новороденчиња во 2021- Програма 
V1 – Социјална заштита 

 
 
 
Р.б Име и презиме Износ во денари 

1 Адријана Јакимова 10.000,00 
2 Адријана Петрушева  5.000,00 
3 Христина Накова Доневски  5.000,00 
4 Александар Спасев  10.000,00 
5 Александра Стојчева  5.000,00 
6 Ангела Величковска  5.000,00 
7 Ангела Попова  5.000,00 
8 Ангела Стојчевска  5.000,00 
9 Ангелина Јованова  5.000,00 
10 Андриана Андонова  5.000,00 
11 Андријана Илиевска  5.000,00 
12 Анѓела Трајкова  5.000,00 
13 Анета Колева  5.000,00 
14 Анета Михаилова  5.000,00 
15 Бетка Младенова  10.000,00 
16 Билјана Арсова  5.000,00 
17 Билјана Димковска  5.000,00 
18 Билјана Миланова  5.000,00 
19 Бојана Стошиќ  5.000,00 
20 Велик Младенов  5.000,00 
21 Верче Петрова  10.000,00 
22 Весна Ѓорчева Ефтимова  10.000,00 
23 Виктор Даневски  5.000,00 
24 Викторија Трајковска  5.000,00 
25 Викторија Цанева 5.000,00 
26 Виолета Митрушева  5.000,00 
27 Воислав Мишевски  5.000,00 
28 Горан Стеванов 5.000,00 
29 Дејан Марковски  10.000,00 
30 Дејан Тодев 5.000,00 
31 Дени Андевски 5.000,00 
32 Дијана Величковска  5.000,00 
33 Драган Давчевски  5.000,00 
34 Драгана Атанасова  5.000,00 
35 Драгана Васева  5.000,00 
36 Драгана Дукас  5.000,00 
37 Драгана Илиевска  5.000,00 
38 Драгана Младенова  10.000,00 
39 Драгана Панева  5.000,00 
40 Драгана Стојкова  5.000,00 
41 Драгица Милчевска  10.000,00 
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42 Ѓурѓица Илиевска  5.000,00 
43 Елена Иљова  5.000,00 
44 Елена Тодевска Тасева  5.000,00 
45 Елизабета Димковска  5.000,00 
46 Емануела Младенов  5.000,00 
47 Ениса Младенова  5.000,00 
48 Жанета Нацева  5.000,00 
49 Иван Иванов  5.000,00 
50 Иван Илиевски  5.000,00 
51 Ивана Милановска  5.000,00 
52 Ивана Пешевска 5.000,00 
53 Ивана Тодорова  5.000,00 
54 Ивана Трајкова Иванова  5.000,00 
55 Ивана Трајчов  5.000,00 
56 Ивона Гоцева 5.000,00 
57 Ирена Мочник  5.000,00 
58 Јасмина Нанев  10.000,00 
59 Јелена Кралева 5.000,00 
60 Јована Крстева  5.000,00 
61 Јулијана Веселинов  5.000,00 
62 Кате Милошевска Митев  5.000,00 
63 Катерина Јосева  10.000,00 
64 Клаудија Трајковска  5.000,00 
65 Колева Анета  5.000,00 
66 Костадин Саздов  5.000,00 
67 Коцев Душко 5.000,00 
68 Кристина Ангеловска  5.000,00 
69 Кристина Арсова  5.000,00 
70 Кристина Петков  5.000,00 
71 Лепа Арсова  5.000,00 
72 Маја Анастасова  5.000,00 
73 МАЈА ПАВЛОВСКА  5.000,00 
74 Марија Донева  5.000,00 
75 Марија Коцев  5.000,00 
76 Марина Доневска  5.000,00 
77 Марјана Трајкова  5.000,00 
78 Мартин Димитриев  5.000,00 
79 Мартин Крстевски  5.000,00 
80 Мартина Мастева 5.000,00 
81 Милена Стоименова  5.000,00 
82 Милорад Николов  5.000,00 
83 Моника Јованова  10.000,00 
84 НИКОЛА МИТЕВ  5.000,00 
85 Олгица Гелева Златев  5.000,00 
86 Оливер Трајковски  10.000,00 
87 Павлина Арсовска  5.000,00 
88 Радица Иванова 5.000,00 
89 Рената Митевска 10.000,00 
90 Саветка Ангеловска  5.000,00 
91 Сандра Ефремова  5.000,00 
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92 Сандра Тодоровска  5.000,00 
93 Сања Тодосовска  5.000,00 
94 Сашко Стојанов  5.000,00 
95 Сашо Илов 5.000,00 
96 Светислав Митевски  5.000,00 
97 Симона Сандева  5.000,00 
98 Славче Јосифов  5.000,00 
99 Софија Јованов  5.000,00 
100 Стефани Божинова  5.000,00 
101 Стојанче Анѓеловски  5.000,00 
102 Тамара Данаилова  5.000,00 
103 Теодора Костадинова  10.000,00 
104 Теодора Трајчов  5.000,00 
105 Ќирил Стоилков  5.000,00 
106 Фросина Томовска  5.000,00 
 ВКУПНО 600.000 
 
 
 
 
 

Табела 10 
 
Социјални трансфери за самохрани родители во 2020- Програма 
V1 – Социјална заштита 

 
 
 
Р.б Име и презиме Износ во денари 

1 Анастасија Ѓошева  7.000,00 
2 Антонета Игнатова  14.000,00 
3 Влатко Данаилов  14.000,00 
4 Дејан Манев  14.000,00 
5 Дијана Накова  14.000,00 
6 Драгана Васева  7.000,00 
7 Душко Митев  7.000,00 
8 Зумбуле Рамизи 14.000,00 
9 Ивана Ѓорчева  7.000,00 
10 Ивана Лазева 7.000,00 
11 Јасминка Недељковиќ Стојчева 

 7.000,00 
12 Јулијана Илиев 14.000,00 
13 Клаудија Стефановска  14.000,00 
14 Клементина Захариева  14.000,00 
15 Костадинче Бошков  7.000,00 
16 Лилјана Гичева  7.000,00 
17 Љупка Тасиќ  14.000,00 
18 Маргита Божилова  7.000,00 
19 Милијана Лазаревска  14.000,00 
20 Назакет Усеинова  14.000,00 
21 Наташа Ѓорѓиева 7.000,00 
22 Нермина Јашарова  7.000,00 
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23 Светлана Ристова  14.000,00 
24 Силвија Накова  7.000,00 
25 Татјана Петрушев  7.000,00 
26 Теодора Крстевска  7.000,00 
27 Тони Донев  14.000,00 
28 Мила Митева(надомест за 

градинка за дете на самохран 
родител) 

13.410,00 

 ВКУПНО      293.410 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела бр.11 – Исплата на трансфери при пензионирање за 2021год 

 
 

Бр. 
 

Име и презиме Износ на исплатен 
надомест во 
2020 година 

1 Василка Митева  55.176,00 
2 Венцо Јордановски  57.270,00 
3 Драги Јовчевски  57.336,00 
4 КОЛЕВСКА ГОРДАНА  57.270,00 
5 ЉУПЧО  АРСОВ  56.544,00 
6 Павлина Трајкова  55.896,00 
7 Роза Цветкова 57.270,00 
8 Ружа Петрушева 56.544,00 
9 Славица Јаневска  56.926,00 

10 СРЕЧКО  ПЕТКОВ 55.798,00 
11 Стојан Постоловски  53.336,00 

 ВКУПНО          619.366,00 
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Табела 12 
Табеларен преглед за исплати од награди и признанија за 2021 година 

 
 
Р.б Име и  презиме Износ во денари 
1 Александра Рисафова  3.000,00 
2 Александра Саздевска  1.500,00 
3 Ангелчо Владев 3.000,00 
4 Армандо Алијевиќ  5.000,00 
5 Бобан Милосавлевски  40.000,00 
6 Валентина Манасова 4.000,00 
7 Василка Николова  3.000,00 
8 Весна Глигорова  3.000,00 
9 Весна Карадаковска  1.500,00 
10 Весна Кралева  3.000,00 
11 ДЕЈАН ЈОВЕВ  3.000,00 
12 Димче Андов  80.000,00 
13 Душица Тодорова 1.000,00 
14 Ѓорги Гиговски  1.000,00 
15 Елез Муни  3.000,00 
16 ЕЛЕНА ИВАНОВА 3.000,00 
17 Елеонора Арсевска  8.000,00 
18 Ељизабета Алексоска  3.000,00 
19 Емилија Смилкова  9.000,00 
20 Зоран Јорданов  3.000,00 
21 Зоран Станков  3.000,00 
22 ЗОРАН ЦВЕТКОВСКИ  13.000,00 
23 Зорица Дечков  3.000,00 
24 Ико Алексовски  29.000,00 
25 Иле Михајловски  3.000,00 
26 Илинка Миќев 1.000,00 
27 Ирена Кировска-Богатинова  3.000,00 
28 Ирена Петровска  8.000,00 
29 Јасмина Јованчева  3.000,00 
30 Јасна Соколов  30.000,00 
31 Касим Нуредин 20.000,00 
32 Катерина Величкова  3.000,00 
33 Конева Славица  3.000,00 
34 Љупка Лазарова  3.000,00 
35 Љупче Златев 13.000,00 
36 Магдалена Манева  4.000,00 
37 Маја Давкова  4.000,00 
38 Маја Ефтимова Стојанова  3.000,00 
39 Марија Јакимовска  3.000,00 
40 Марија Крстева 9.000,00 
41 Мирјана Василева  3.000,00 
42 Наташа Петрова  1.000,00 
43 Николче Симонов  15.000,00 
44 Оливер Јакимов  6.000,00 
45 Панев Марко 10.000,00 
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46 Панева Славица 3.000,00 
47 Ружица Атанасова 3.000,00 
48 Санела Атанасова  3.000,00 
49 Светлана Алексовска  3.000,00 
50 Светлана Боневска 1.500,00 
51 Светлана Митрушов  1.500,00 
52 Славица Илијева  3.000,00 
53 Соња Андроникова  3.000,00 
54 Соња Петкова 6.000,00 
55 Стево Стојчев 12.000,00 
56 Татјана Крстева Панева  3.000,00 
57 Теона Кировска 6.000,00 
58 Убавка Динева  6.000,00 
59 Ружица Атанасова 3.000,00 
 ВКУПНО 431.000,00 
 
 
 
Во табелата 11 се прикажани детално исплатите за  трансфери при пензионирање, 
исплати D0- Градоначалник. На име отпремнина при заминување во пензија 
исплатени се средства во износ од          619.366,00денари. По повод за патронот на 
градот    „Свети Никола 2020“ исплатени се награди за најдобар просветен 
работник во учебна 2020/2021 и најдобри ученици во средно и основно образование. 

 
 
Општина Свети Николе води целосна и комплетирана , навремена , ажурна и 
хронолошка сметководствена евиденција на сите книговодствени настани. 

Признавањето на приходите и другите приливи и расходите и другите одливи 
содржани во главната книга на буџетот се спроведува според начелото на парично 
искажување. 

 
Целокупното финансово материјално работење за деловната  2021 година е 

засновано  на  веродостојни  документи  –  влезни  и  излезни  кои  се  предмет  на 
книжење  на главната книга . 

Одделните расходни ставки кои се поминати преку трезорската книга се 
засновани на спецификации и договори согласно законот за јавни набавки. 

Сите извештаи согласно законските прописи се потполни , точни и навремено 
доставени до надлежните институции. 

Сите биланси кои ги има општина Свети Николе, а се однесуваат за сите 
посебни завршни сметки кои се преставени во консoлидираната завршна сметка на 
општината доколку постои интерес можат да бидат поединечно разгледани. 

 
 
 
0801-25 
15.03.2022                                                    Претседател на Совет на Општина 
Свети Николе                                                            Свети Николе 
                                                                                    _____________ 

    
                                                        Валерија Ивановска 
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