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Општина  Свети Николе  во текот на четвртиот квартал  од 01.01.2021 до 
31.12.2021 година има реализација  на Буџетот  на Општина Свети Николе во вкупен 
износ од 343.384.631,00 денари  или  изразено во процент изнесува 74,56 %, 
споредено план со реализација.  

Основниот буџет на Општина Свети Николе за четвртиот квартал има 
реализација  од 129.616.154,00 денари или изразено во проценти изнесува 73,3%. Со 
анализата која е направена во одделението за буџет и буџетска координација 
констатирано е дека општината постепено 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  147.769.068,00 денари со пренесениот вишок на приходи од 
предходни години, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од  
129.616.154,00 , и салдото на 31.12.2021 е во износ од 18.152.914,00 денари . 

Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата 
на плата, надоместоци и придонеси  има потрошено 35.255.645,00, 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 2021 се добива следната слика на 
реализација на трошоци во основниот буџет: 

• За плати  и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се 
потрошени 27% од вкупните расходи, a соодносот реализација/план е 94% 

• За непредвидени трошоци  од тековната резерва потрошени се  525.988,00 
денари и овој износ во вкупните трошоци влегува со 0,41% или споредено 
план/реализација 75%.  

Во овие трошоци влегуваат: 

1. Исплатите по одлуки донесени од советот на општината по барања на лица за 
лекување, 

2. Исплата по одлука на совет за реконструкција на куќа на лицето Виолета 
Давиткова од с.Ерџелија 

3. Исплати по решенија за смртен случај на вработени во локалната самоуправа 
и за вработени во буџетските корисници(училиштата,градинката,домот на 
култура и музејот) 

4. Исплата по фактура за набавка на скафандери за донација на ЈЗУ Општа  
болница Велес 
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5. Исплата по решение за набавка на приладни поклони за вработените жени во 
Општина Свети Николе по повод празникот на жената 8-ми Март 

6. Исплата по одлука на Полициски синдикат 

• За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и 
трошоци направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено 
трошок кој изразен во процент изнесува помалку од 0,11% од вкупните 
трошоци или во денари изразено изнесува 143.034,00 денари, а  соодносот 
реализација/план е 16,92% 

Во овие трошоци влегуваат: 

1. Исплатите по патните сметки за патарини и дневници на вработени за 
службени патувања, како и патните трошоци на учесници во ликовна колонија 
организирана од Домот на културата. 

• За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и 
телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени 
се 94,4% од планираните трошоци или во денари изразено изнесува 
8.954.337,00 денари, а во однос на вкупните трошоци е 7% 

конто Опис на расход Реализација 

421 КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ 

8.954.337 

421110 Електрична енергија 5.316.312 

421120 Водовод и канализација 1.127.862 

421190 Други комунални такси 70.560 

421240 Течни горива 336.813 

421310 Пошта 368.037 

421320 Телефон и телефакс 780.855 

421390 Други трошоци за комуникација 28.176 

421410 Горива и масла 500.500 

421420 Регистација на моторни возила 68.372 

421430 Транспорт на стоки 40.170 

421440 Транспорт на луѓе-исплати за 
јавниот превоз од селата 

316.680 
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• За материјали  и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното 
осветлување,  како и сите поправки кои се направени во општинската зграда, во 
овој дел спаѓа и набавката на материјали за посебни намени, самиот износ за 
овие трошоци изнесува 3.755.905,00 или 68,22% од планираните трошоци, во 
однос на вкупните трошоци реализирано  е 3 % 

конто Опис на расход Реализација 

423 МАТЕРИЈАЛИ И АЛАТИ 3.755.905 

423110 Канцелариски материјали 338.659 

423120 Списанија,весници и др.изданија 50.475 

423410 Прехрамбени продукти и 
пијалоци(Во овие трошоци 
влегуваат набавени производи за 
потребите на градоначалникот и 
набавка на новогодишни 
паќетчиња за децата во 
училиштата и градинката како и 
социјални пакети за социјално 
загрозени граѓани) 

1.047.313 

423710 Средства за одржување на хигиена 179.631 

423810 Ситен инвентар 49.741 

423910 Други материјали за специјална 
намена(Во овие трошоци 
влегуваат исплатите за уличното 
јавно одржување од страна на 
ЈКП Комуналец за кое имамае 
исплатено 1.591.459,00 , исплата 
за набавка на сообраќајни знаци 
и столбови,набавка на садници) 

2.026.556 

423990 Други материјали 20.130 

 

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 
6.408.914,00 денари или во проценти 79% од планираното, во однос на 
вкупните трошоци реализирано е 5% 
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конто Опис на расход Реализација 

424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 6.408.914 

424110 Поправки и сервисирање на лесни 
возила 

112.478 

424120 Поправки и сервисирање на 
товарни возила 

121.728 

424210 Одржување на згради 128.552 

424230 Дезинфекција,дезинсекција и 
дератизација 

299.838 

424320 Одржување на автопати,улици и 
патишта(Во овие трошоци 
влегуваат исплатите за набавка 
на сол и ризла како и исплата за 
зимско одржување на ЈКП 
Комуналец) 

1.121.102 

424390 Одржување на други градби 0 

424420 Поправки и одржување на 
софтверска и хардверска опрема 

145.159 

424440 Поправки и одржување на друга 
опрема 

6.100 

424510 Одржување на зелени површини 
околу згради(Во овие трошоци 
влегуваат исплатите по договор 
со ЈКП Комуналец за одржување 
на зелени површини околу 
згради) 

2.045.254 

424590 Одржување на др.зелени 
пвршини(Во овие трошоци 
влегуваат исплатите по договор 
со ЈКП Комуналец за одржување 
на  други зелени површини) 

2.428.703 
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• 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 6.783.961,00 денари или 5,23% од 
вкупните расходи, а реализирано  во однос на планирано  е 53%  

конто Опис на расход Реализација 

425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 6.783.961 

425130 Изнајмување на деловен 
простор(изнајмување на обејкт 
под кирија за ТППЕ) 

90.000 

425190 Изнајмување на др.опрема и 
опрема за специјални намени 

0 

425220 Банкарска провизија 8.430 

425250 Осигурување на недвижности и 
права 

9.135 

425260 Осигурување на моторни возила 37.857 

425310 Правни услуги(исплата на 
адвокати кои ја имаат 
застапувано општината на 
судските постапки за 
пошарникари и СИТИ ЛАЈТ за 
јавно осветлување ) 

1.256.006 

425320 Судски вештачења 44.030 

425360 Плаќање на судска такса 91.320 

425420 Примарна здравствена заштита 0 

425530 Уништување на штетни животни 152.161 

425640 Изработка на просторни и 
урбанистички планови 

1.202.965 

425760 Превозни услуги во 
образованието 

0 

425920 Услуги за копирање,печатење и 
издавање 

417.969 
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425930 

 

 

Научно истражување(Исплата  за 
изработка на мислење за 
проектиран степен на механичка 
отпорност и сеизмичка заштита 
на проект детска градинка 
с.Ерџелија во износ од 132.466,00 
денари ;за изработка на мислење 
за стабилност и сеизмичка 
заштита проект за затворен 
базент во износ од 94.707,00 
денари ; исплата за елаборат за 
геомеханички испитувања на 
локација за детска градинка во 
с.Ерџелија; исплата за елаборат 
за геомеханички испитувања на 
локација за затворен базент во 
изнод од 165.549,00 
денари;исплата за геомеханички 
истражувања со елаборат за 
изградба на детска градинка во 
с.Црнилиште во износ од 
35.400,00 денари) 

428.122 

425970 Консултански услуги 196.189 

425980 Надзор над одржување на градби 371.417 

425990 Други договорни услуги(исплати 
на лица кои имаат извршено 
повремени работи за потребите 
на општината, исплата на лица по 
проект за општокорисна работа, и 
лица по проект за јавни работи 
кои се ангажирани во ЈКП 
Комуналец) 

2.478.360 

 

• 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  3.561.848,00 денари или 85,6%, а во однос 
на вкупните расходи 2,7% 

 

 

 7 



конто Опис на расход Реализација 

426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ 3.561.848 

426120 Чланарини во домашни 
организации(ЗЕЛС и Вардарско 
плански регион) 

336.017 

426210 Расходи за 
репрезентација(исплатени се 
средства пренесени од 2020 
година на фирмата Ројал-08 во 
износ од 197.624,00 денари и 
средства од 2021 година во износ 
од 87.072,00 денари за гости од 
Агенција на млади и спорт, 
заменик претседател на Влада, за 
советници на Совет;на 
Мечкуевска куќа се исплатени 
средства во износ од 257.525,00 
деанри и тоа за осветување на 
црквата Света Лидија, за гости од 
бизнис заедница,гости инвестито-
фотоволтаици,гости од 
Министерство за локална 
самоуправа;на Радислав Ордев 
ТП исплатени се 26.640,00 деанри 
за гости од МЗШВ, за ноќевање 
на гости од Словенија и на 
Аурора за обука и ноќевање на 
градоначалникот) 

579.291 

426310 Семинари и конференции 51.644 

426410 Објавување на огласи(плаќање по 
ф-ри за објавување на огласи во 
Биро за јавни 
набавки,објавување на огласи во 
ЈП Службен весник, објавување 
на огласи за вработување, 
објавување на огласи од делот на 
урбанизам за урбанистички 
планови,исплата на ММС за 
продукт „Моја општина“ за 
продукција и копродукција на 
општината) 

1.132.497 
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426990 Други оперативни расходи(од 
оваа ставка исплатени се 
средства за аудио и визуелни 
услуги на ТВ Свет, надомест за 
изгубена дрвна маса на ЈП 
Национални шуми износ од 
269.578,00,исплата за приклучок 
на електрична енергија ,набавка 
на лиценца за софтвер) 

1.462.399 

 

• На ставката 427 која се однесува за привремени вработувања за лицата 
вработени по договор со Агенција за привремени вработувања потрошени се 
249.038,00 или во однос со вкупните расходи 0,2%. 

• На ставката за каматни плаќања по странски кредити исплатени се 12.937,00 
денари или во однос на планираните 18,48%, а споредено со вкупните расходи 
од овој квартал изнесува 0,01% 

• На ставката за субвенции за јавни претпријатија исплатени се 2.000.000,00 
денари на ЈКП Комуналец 

• На ставките кои се однесуваат за исплатата  на невладини организации, 
здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации 
од невладин сектор  има остварување во овој четврт квартал од годината во 
износ од  2.320.000,00 денари или изразено во проценти 81,4 %, а во однос на 
вкупните расходи е 1,8% 

конто Опис на расход Реализација 

463 ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

2.320.000 

463110 Трансфери до здруженија на 
граѓани и фонации 

640.000 

463120 Трансфери до спортски клубови 1.680.000 

 

• За  разни трансфери има исплатено 14.016.251,00 денари и процентот изнесува 
93 %, а во однос на вкупните расходи е 10,8%  

конто Опис на расход Реализација 

464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 14.016.251 

464910 Плаќање по судски 715.918 
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решенија(исплата по судски 
решенија за пожарникарите) 

464940 Трансфери за пензионирање 619.366 

464990 Други трансфери(во овие исплати 
влегуваат исплатите по решение 
за храм Света Лидија,учество по 
проект за пречистителна станица 
БИОРЕАЛ,учество по проект за 
изградна на пешачка патека и 
подобрување на енергетската 
ефикасност во Домот на култира 
со Центар за развој на вардарско 
плански регион,исплати на 
избирачките одбори за 
локалните избори) 

12.680.967 

 

• Исплата по извршни исправи се однесува за исплата по судски решенија и 
износот изнесува 84.613,00 денари или 0,06% од вкупните расходи или 
реализација план 18,8% 

• Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош,  
награда за новороденчиња и исплата на самохрани родители изнесува  
1.454.410,00 денари или 88% или со 1,12% од вкупните расходи 

• За отплата на главнина до нерезидентни кредитори има исплатено износ од 
4.760.228,00 денари или 99% од планираните расходи 

• За купување  на опрема и машини има потрошено 897.700,00 денари или 94% 
од планираните расходи а во вкупните расходи влегува 0,7% 

конто Опис на расход Реализација 

480 КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ 897.700 

480140 Купување на информатичка и 
видео опрема 

597.700 

480190 Купување на друга 
опрема(исплатени се средства за 
набавка на урбана опрема 
клупи,корпи за отпадоци и 
метални столбчиња) 

300.000 
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• Од контото за изградба и реконструкција  на патишта улици и автопати  има 
реализација во износ од 36.498.693,00 или процентуално изнесува 57%, во 
однос на вкупните расходи реализацијата е 28% 

конто Опис на расход Реализација 

482 ДРУГИ ОБЈЕКТИ 36.498.693 

482130 Реконструкција на ул.патишта и 
автопати(исплатени се средства на фирмата 
Ескаватори износ од 7.342.750,00 за рек.на 
локален надпатник на автопат с.Ерџелија; на 
НБ Цомпани исплатени се 2.489.923,00 за 
изнајмување на градежна механизација за 
тампонирање и чистење на улици;на ОСД 
иплатени се 4.164.998 за реконструкција на 
улици во град и села и на Нова екобаза 
исплатени се 4.243.409,00 за реконструкција на 
ул.Јанко Глигоров и ул. Гоце Делчев 

18.240.980 

482330 Реконструкција на пречиститлени станици и 
колектори 

0 

482720 Изградба на капацитети за водоснабдување 123.771 

482730 Реконструкција на капацитети за 
водоснабдување(средствата се исплатени на 
Сандра инжинеринг 400.000,00 денари за 
ревитализација на водоснабителен систем 
Дивјак и 1.470.860,00 денари на ЈКП 
Комуналец за реконструкции на водоводни 
мрежи во градот 

1.870.860 

482910 Подготвување на проекти,вклуч.дизајн на 
др.објекти(изградба на проекти за потребите 
на Општина Свети Николе) 

3.675.800 

482920 Изградба на др.објекти(исплатени се средства 
на Изгрев инженеринг во износ од 835.833,00 
денари за изградба на атмосферска 
канализациона мрежа на ул.9ти Мај;на Делта 
пром износ од 5.323.501 за изградба на 
пешачка патека до Била Зора –прва фаза со 
Агенција за рурален развој;на Баџак 
инжинеринг износ од 1.979.205,00 денари за 
изградба на фекална канализација на дел од 

8.920.870 
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ул.Живко Чинго,Јуриј Гагарин,Миле Поп Арсов 
и на Лабино за изградба на феклана 
канализација во с Мустафино) 

482930 Реконструкција на др.објекти(од овоа конто 
исплатени се фирмата Дон Хаус во износ од 
746.176,00 денари за реконструкција на ограда 
на градски стадион;Комтек Стефан во износ од 
920.260,00 деанри за реконстукција на трибини 
на градски стадион и ЈКП Комуналец во износ 
од 1.999.976,00 за набавка и поставување на 
бехатон плочки и ивичњаци) 

3.666.412 

 

• Од контото 485  за надомест за одземен имот има реализација во износ 
од 1.932.652,00 денари или во однос на планираното реализацијата е 
64% 

 

Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на 
општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2021 година.  

Во делот за наменските дотации мора да се каже дека тие се реализирани  во 
износ од  182.031.700,00 денари или изразено во проценти 94%. Динамиката на 
реализација е на идеална  страна. Мораме да напоменеме дека оваа година 
средствата не се доволни за сервисирање на сите потреби на буџетските корисници и 
општината работи на комплетна анализа за изнаоѓање на решение за подобрување на 
ефикасноста и ефективноста како и економичноста во сите буџетски корисници. 

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот 
изнесува 50 %. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на 
самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво  и се на  очекуваното ниво 
на реализација споредено со претходната година . 

1. Номинален и сликовит приказ на предвидените расходи на Општина Свети Николе за 
2021 и реализираните заклучно со 31.12.2021 година 

1.1 Преглед на предвидени со реализирани расходи по намени 

Планирани  расходи по 
видови 

планирани 
расходи за 
2021 

реализирани 
расходи 2021 

план/реализација 
2021 год 

Плати,наемнини и 
надоместоци 

197.518.786 

192.320.881 97,37 
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Резерви и 
недефинирани расходи 

800.000 

525.988 
65,75 

Стоки и услуги 87.419.636 56.004.454 64,06 
Субвенции и Трансфери 20.996.556 19.020.798 90,59 
Каматни плаќања 70.000 12.937 18,48 
Отплата на главница 4.800.000 4.760.228 99,17 
Социјални бенифиции 1.650.000 1.454.410 88,15 
Капитални расходи 147.300.313 65.155.776 44,23 
 Вкупно планирани 
расходи   460.555.291 339.255.472 73,66 

 

 

1.2. Сликовит приказ на предвидени расходи соодветно по зафатнината која ја имаат во 
Буџетот за 2021 година 
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1.3. Сликовит приказ на предвидени расходи по предвидени намени во основниот  Буџетот 
на Општина Свети Николе за 2021  
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1.4. Сликовит приказ на реализирани расходи по предвидени намени во основниот  Буџетот 
на Општина Свети Николе за 2021 заклучно со 31.12.2021  
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2. Номинален и сликовит приказ на предвидените приходи  на Општина Свети Николе за 
2021 и реализација заклучно со 31.12.2021 година 

Планиран приходи  по 
видови 

предвидени 
приходи 

2021 

реализирани 
приходи 

2021 

план/реализација  
со 31.12.2021 
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Даночни приходи 67.818.827 52.905.020 78 

Неданочни приходи 14.833.966 9.382.947 63 

Капитални приходи 27.150.000 22.962.917 85 

Трансфери  66.931.888 44.365.270 66 

Наменски дотации 
(блок) 

193.652.705 182.031.700 94 

Приходи од 
самофинан.активности  

22.005.820 11.065.224 50 

Донации 25.129.677 12.530.561 50 

Кредит 43.032.408 8.140.992 19 

Вкупно планирани 
приходи   

460.555.291 343.384.631 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Преглед на предвидени со реализирани приходи по намени 
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2.2. Сликовит приказ на предвидени приходи соодветно по зафатнината која ја имаат 
реализацијата наспроти план  за  Буџетот за 2021 година 

 

 

 

 

 

 

2.3. Сликовит приказ на  вкупен предвиден Буџет за 2021 година по приходни конта   
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2.4.  Сликовит приказ на реализиран вкупен Буџет за 2021 година по приходни конта   
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Според  погоре прикажаниот графикон може да се констатира дека Општина Свети 
Николе   по соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата  за 
соодветните политики во сите области кои ги има зацртано и  предвидено за 2021 година. 
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Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи  во Основниот Буџет  во четвриот  
квартал за 2021 

конто Опис на приход Планирано Реализирано 
711 

 
Danok od dohod, 

dobivka i kapitalni 
dobivki 

 
4.205.000 2.849.614 

711111 Данок на плати на вработени 
лица кај корисници и единки 

корисници на средства ид буџет 
на РМ 

1.000.000 713.598 

711112 Данок на плати на вработени 
лица во трговски 

друштва,јавни 
претпријатија,кај трговци 2.000.000 1.987.734 

711114 
 

Данок од плати кои физичко 
лице ги остварува од 

странство 
5.000 307 

711133 Данок на доход од физички 
лица кои се занимаваат со 

занаетчиски дејности  
1.000.000 21.616 

711139 Данок на доход на приходи 
од занаетчиски дејности 
според паушално утврден 
нето приход 

200.000 126.359 

 
 

   

713 
 

Danoci na imot 
 

15.998.827 13.618.338 

713111 Данок на имот од физички 
лица 

3.000.000 4.002.310 

713113 Данок на имот од правни 
лица 

1.600.000 1.750.218 

713211 Данок на наследство и 
подарок 

500.000 1.084.271 

713311 Данок на промет на 
недвижности 

10.898.827 6.781.539 

717 
 

Danoci na 
specifi~ni uslugi 

 
42.065.000 36.316.848 

717111 Комунална такса за 
привремен престој 

10.000 17.312 

717112 Комунална такса за 
истакнување на фирми 

3.000.000 3.121.950 

717115 Комунална такса за 
користење на улици со 
патнички,товарни,моторни 
возила,автобуси,што се плаќа 
при регистација на возилата 

1.500.000 3.584.518 

717116 Комунална такса за 
користење и одржување на 
јавно осветлување 

13.500.000 14.724.067 

717129 Други комунални такси 0 0 
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717131 Комунални такси за 
користење на простор пред 
деолвни простории за 
вршење на дејности 

1.000.000 1.171.953 

717132 Комунална такса за 
истакнување на 
реклами,објави и огласи на 
јавни површини 

5.000 102.400 

717134 Комунална такса за 
поставување на витрини за 
изложување на стоки надвор 
од деловните простории 

0 0 

717135 Комунална такса за 
користење на плоштади и 
друг простор во градовите и 
др.населени места 

400.000 500 

717136 Комунална такса за 
користење на просторот за 
паркирање на моторни 
возила 

100.000 29.200 

717137 Надомест за уредување на 
градежно земјиште 

22.500.000 13.542.948 

717138 Надомест од комунални 
дејности 

50.000 22.000 

718 Такси за користење 
или вршење на дејност 

5.550.000 120.220 

718117 Надомест за добивање на 
лиценза за угостителска 
дејност во ноќен 
бар,кабаре,дикоклуб на 
отворен простор 

300.000 0 

718127 Надомест кој го плаќаат 
операторите на инсталациите 
со б-инегрирана еколошка 
дозвола на општината 

200.000 120.220 

718134 Надомест за управување со 
отпад на општината 

50.000 0 

718140 Надомест за одржување на 
јавна чистота 

5.000.0000 0 

722 
 

Taksi i nadomestoci 
 

705.000 737.204 

722150 Глоба за сторени прекршоци 
од областа во надлежност на 
овластените градежни 
инспектори кои се приход на 
елс 

0 

0 

722315 Администативни такси кои 
се плаќаат за списите и 
дејсвијата кај органите на 
општината 

700.000 
734.354 

722316 Други локални такси 5.000 2.850 

723 
 

Administrativni 
taksi i nadomestoci 
 

1.500.000 
 

1.574.467 

723116 Надомест за оброци во 
ученички и студентски 
домови,училишта,градинки 

 0 

723914 Приходи од закупнина на 
општински имот 

1.500.000 1.574.467 

724 Други владини услуги 100.000 57.000 
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724125 Приходи од тендери 100.000 57.000 

725 
 

Drugi nedano~ni 
prihodi 
 

12.528.966 7.014.296 

725939 Останати неданочни приходи 12.028.966 6.537.092 
725943 2% од наплатените премии за 

осигурување на моторни 
возила(каско) 

500.000 477.204 

741 
 

Transferi od drugi 
nivoa na vlast  
 

66.931.888 62.518.164 

741113 Трансфери од буџетите на 
фондовите 

7.143.429 3.293.294 

741114 Пренесен вишок на приходи 
од предходна година 

18.687.914 18.687.914 

741115 Донации на општината, од 
Приходи од ддв 

28.916.512 28.819.032 

741211 Капитални трансфери од 
други нивоа на власт 

12.184.033 11.717.924 

733 Продажба на земјиште 
и нематријално 
вложување 

27.150.000 22.962.917 

733111 Приходи од продажба на 
неизградено градежно 
земјиште во сопственост на 
РМ 

5.000.000 1.733.720 

733115 Приходи од закуп на 
земјоделсчко земјиште во 
сопственост на државата 

20.000.000 20.666.954 

733119 Надомест за концесии за 
експлоатација на минерални 
суровини 

0  

733120 Надомест за концесии за 
експлоатација на минерални 
суровини 

100.000  

733131 Приходи од надомест за 
долготраен закуп и времен 
закуп на градежно земјиште 

50.000 27.258 

733132 Приходи на ЕЛС остварени 
при отуѓување на закуп на 
градежно земјиште 
сопственост на РМ 

 12.600 

733144 Надомест за утврдување на 
правен статус на бесправно 
изградени објекти  

2.000.000 522.385 

 Вкупно приходи 
БУЏЕТ 2021 

176.734.681  

 ВКУПНО  147.769.068 
 

     Совет на Општина Свети Николе  
Бр.0801-20                              Претседател,          
15.03.2022                                                                                           _________________________ 
Свети Николе                                                                             Валерија Ивановска  
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