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 -Сектор за Буџети 

 

Предмет: Образложение за Нацрт Буџет 2022 година за Општина Свети Николе  

 

            Вкупниот Буџет на Општина Свети Николе за  2022 година изнесува  397.533.402 денари  од 
кој износ основниот  Буџет изнесува  149.562.191  денари   ,Самофинансирачките активности 
изнесуваат 19.320.419 денари, Блок дотациите изнесуваат 179.220.511 денари , Донациите 
изнесуваат 6.397.873 денари и кредитното задолжување износ од 43.032.408 денари.  

   Основниот Буџет на Општина Свети Николе изнесува 149.562.191 денари .Буџетот за 2022 година 
има развоен дел со една  развојна програма која  се однесува за:  

-Изградба и реконструкција на улици и патишта во град Свети Николе и селата .Средствата кои  се 
предвидени во Буџетите  за 2022,2023 и 2024 година во вкупен износ од 10.500.000 денари истите 
се обезбедени од Буџетот на Општина Свети Николе .Целта на оваа развојна програма е да се 
подобрат условите за живот во  населени места како  во град Свети Николе така и во селата . 

          Во натамошното презентирање на Нацрт Буџетот за 2022 година на Општина Свети Николе  
ќе дадеме кратко резиме за секоја пооделна програма која е составен дел од Буџетот . 

         При креирањето на програмите во Буџетот се водеше сметка тие да се темелат на реално 
остварливи приходи и во рамките кои ни беа дадени со насоките од Министерство за финансии. 

-Програмата АОО –Совет на општина  изнесува во вкупен износ  3.310.000 денари . Од кој износ 
најголем дел е предвиден за надоместоци  на советниците  и персонален данок  износ од 
2.670.000 денари .  Останатиот дел од програмата се однесува на  ( тековка резерва,патни и 
дневни расходи ,телефон и телефакс,репрезентација и др. трансфери). 



-Програмата ДОО-Градоначалник  изнесува во вкупен износ од 10.413.500 денари .Во оваа 
програма најголем дел зафаќа отплатата на кредитот за ул. Малдинска и Крсте Мисирков  во износ 
од 4.800.000 за двата ануитети од кои едниот доспева во февруари а другиот во август месец 2022 
година.Во оваа програма  се предвидени средства за плата и надоместоци од плата за 
Градоначалник во износ од 1.333.500 денари .Останатите трошоци се однесуваат на тековни 
резерви ,Патни и дневни расходи ,Расходи за репрезентација ,камати за кредити ,трансфери за 
пензионирање ,трансфери до политички партии ( тоа се однесува за исплата по освоен глас на 
политичките партии за локалните избори 2021 година  и трошоци за извршни исправи и судски 
решенија. 

- Во програмата Д10 – Месна самоуправа изнесува  во вкупен износ од 350.000 денари на 
позицијата Други трансфери . Поради тоа што сите месни заедници  согласно закон се во 
надлежност на Општината имаме обврска  за било каква активност и потреби на месните 
заедници ние како општина да им ги подмируваме истите.  

-Во програмата Е00 –Општинска администрација изнесува  во вкупен износ од 44.990.000 денари.  
Најголем дел од оваа програма ја опфаќаат средствата предвидени за плати,придонеси  и 
надоместоци од плати во износ од 29.350.000 денари. Другите предвидени средства во 
програмата се однесуваат на следниве трошоци (патни и дневни расходи,комунални 
услуги,канцелариски матријал,списанија и весници ,средства за хигиена, поправки и сервисирање 
на лесни возила ,одржување на згради ,осигурување на недвижности и права ,осигурување на 
моторни возила, правни услуги,плаќање на судски такси,услуги за копирање и 
печатење,Консултаски услуги,надомест за К15 на вработените ,привремени вработувања  и др. 
договорни услуги. Во вкупен износ од 15.640.000 денари. 

 

 Програмата ЕАА– Капитални расходи купување на друга опрема   изнесува  во вкупен износ од 
588.000  денари .Овие средства се предвидени за: набавка на преносни (лаптоп) компјутери , 
дестоп компјутери и мултимедијална опрема за опремување на сали за состаноци  и набавка на 
сервер за интероперабилност. 

 

- Програмата Ф10 –Урбанистичко планирање  изнесува  во вкупен износ од 8.400.000  денари  
овие средства се предвидени за изработка на просторни и урбанистички планови износ од 
6.400.000 денари  и геодетски услуги во износ од 2.000.000 денари. 

-  Програмата Ф20- Уредување на градежно земјиште  изнесува  во вкупен износ од 2.350.000  
денари во кои се предвидени средства  за Надзор на изведени работи износ од 1.000.000 денари 
,Стратегиска оцена на влијание на урбанистичките планови врз животната средина износ од 
400.000 денари , стручна ревизија на урбанистички планови износ од 400.000 денари,елаборати за 
животна средина износ од 150.000 денари  и геомеханички истражувања износ од 400.000 
денари. 



-  Програмата ФAA- Уредување на градежно земјиште –Капитални расходи  изнесува  во вкупен 
износ од 4.000.000  денари во кои се предвидени средства за Подготвување на техничка 
документација на сите видови  проекти за инфраструктурни  објекти  и ревизија на истите  во 
износ од 2.500.000 денари ,како и за експроприација односно надомест за одземен имот износ од 
1.500.000 денари . 

- Програмата Г10-  Подршка на Локален економски развој    изнесува  во вкупен износ од 
1.430.000  денари .Во програмата се издвоени средства за следни активности согласно програмата  
чланарини во домашни организации Вардарско плански регион и ЗЕЛС износ од 340.000 денари 
,Научно истражување вклучувајќи статистичко истражување(Имплементирање на мерки и 
активности за енергетска ефикасност во објекти во сопственост на Општина Свети Николе ) износ 
од 60.000 денари,Консултански услуги ( Изработка на Програма за енергетска ефикасност на 
Општина Свети Николе ) износ од 100.000 денари ,трансфери до здруженија  на граѓани и 
фондации согласно донесената програма за подршка на НВО износ од 850.000 денари и остатокот  
80.000 денари се за други тековни трошоци околу Одржување на редовни состанци на Локалниот 
економско социјалниот совет .  

- Програмата Г20-  Потикнувсње нс развојот нa туризмот    изнесува  во вкупен износ од 200.000  
денари .Во програмата се издвоени средства за следни активности согласно програмата  за 
копирање ,печатење  на промотивни матријали за промоција на Општина Свети Николе . 

- Програмата Ј30- Јавно осветлување – изнесува  во вкупен износ од 5.000.000 денари во кој износ 
се предвидени средства за електрична енергија на јавното осветлување износ од 3.500.000 денари 
и средства за  тековно одржување на јавното осветлување износ од 1.500.000 денари.. 

- Програмата Ј40 –Јавна Чистота  изнесува  во вкупен износ од 7.800.000 денари во овој износ се 
предвидени средства за тековно одржување на јавните зелени површини во градот износ од 
4.800.000 денари кои средста ги плаќаме на ЈКП Комуналец за извршена услуга согласно договор 
.Средства предвидени за проект јавна чистота со кој се  ангажираат времено лица  од социјално 
загрозени семејства во период мај-октомври се со цел подобро одржување и чистење на јавно 
прометните површини во Општина Свети Николе износ од  1.200.000 денари ,за зимско 
одржување на улици и патишта во Општина Свети Николе износ од 1.800.000 денари . 

- Програмата Ј50- Јавен Локален превоз на патници  изнесува  во вкупен износ од 500.000 денари 
Со цел да им се помогне на жителите од околните селски средини да можат  да дојдат во градот и 
сите свои потреби на поевтин и поекономичен начин ги реализираат. Оваа потреба се пројави по 
барање на жителите од околните села . Општина Свети Николе  во 2019 година го воведе 
локалниот превоз кон селата Ерџелија,Мустафино,Кадрифаково ,Горобинци,Пеширово, 
Црнилиште и Амзабегово и истиот продолжува да се реализира и во 2022 година со тенденција 
доколку се пројави поголем интерес од жителите  да се прошират релациите и кон други села. 
 
- Програмата Ј60- Одржување  и заштита на локални патишта ,улици и регулирање на режим на 
сообраќај  изнесува  во вкупен износ од 500.000 денари . Средствата предвидени во оваа 



програма се за поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација  на локалните улици и 
патишта. 

- Програмата Ј70- Одржување и користење на паркови и зеленило изнесува  во вкупен износ од 
100.000 денари  средствата се  предвидени за одржување на зелени површини околу 
згради(набавка на расадни цвекиња и дрвца). 

- Програмата  Ј80 – Други комунални услуги  изнесува  во вкупен износ од 500.000 денари од кој 
износ 300.000 денари се предвидени за ерадикација на животни скитници и дератизација,додека 
износот од 200.000 денари е предвиден за рушење на бесправно изградени објекти во Општина 
Свети Николе . 

 

-  Програмата ЈДА –Изградба и реконструкција на улици и патишта во градот и селата  изнесува  
во вкупен износ од 3.500.000 денари .Ова е развојната програма ја донесе претходниот Советот на 
Општината на 07.10.2021 год со цел да се запази рокот за донесување на развојна програма 
најдоцна до 15 ноември и истата е составен дел од Буџетот за 2022 година. Изградба и 
реконструкција на улици и патишта во град Свети Николе и селата . 

-Програмата ЈДВ–Изградба и реконструкција на улици и патишта во Свети Николе   изнесува  во 
вкупен износ од 48.182.408 денари .Во  Основниот Буџет се предвидени 5..150.000 
денари.Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат наменети за изградба на улиците 
Димитар Влахов,Александар Серафимов и Нада Ицева во износ од 22.004.990 денари од кредитно 
задолжување преку Министерство за финасии “Проектот за подобрување на општинските услуги”-  
МСИП 2 . За изградба на улици Рајко Жинзифов,крак од Јури Гаргарин,крак од Цар Самоил,Миле 
Поп Јорданов, крак од Војдан Чернодрински ,крак од Киро Глигоров ,крак од Сирма Војвода и крак 
од 11-ти Октомври во износ од  21.027.418 денари од кредитно задолжување и 4.000.000 денари 
од Буџетот на Општина .И дел од предвидените средства се за изградба на локалекн пат од с. 
Ѓузумелци до Кнежје како кофинасирање на Општината инаку целосната изградба ќе оди преку 
Вардарко Плански регион (средсва обезбедени од Биро за регионален развој ) со спроведување 
на целосна постапка  јавна набавка и склучување на договор. 

 

-Програмата ЈГА –Изградба и реконструкција на  системи за водоснабдување   изнесува  во 
вкупен износ од 3.000.000 денари . Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат наменети 
за реконструкција на капацитети за водоснабдување  во Општина Свети Николе 2.000.000 денари , 
ревитализација на бунари бр.5 и 7 на  водоснабдителен систем Дивљак 1.000.000 денари. 

Програмата ЈИВ –Изградба на атмосферска канализација и речни корита    изнесува  во вкупен 
износ од 9.230.000 денари . Средствата предвидени во оваа програма во Буџет на Општина 
изнесуваат 330.000 денари и ќе бидат наменети за Изградба на фекална канализација на дел од 
улици Живко Чинго, Јуриј Гаргарин,Миле Поп Јорданов ,Ѓорче Петров , Пере Тошев и Никола 



Јонков Вапцаров. Како и за Изградба на атмосферска канализација согласно анекс на договор .За 
реконструкција на канализациони мрежи во град Свети Николе е предвиден износ од 2.000.000 
денари.За изградба на фекална канализација во с. Мустафино предвидени се преку министерство 
за животна средина 4.000.000 и од Буџетот на Општина 1.900.000 денари. За санација на речно 
корито на Светиниколска река од Буџетот се предвидени 5.000.000 денари.  

- Програмата ЈК0-Јавна чистота (Капитални расходи ) изнесува  во вкупен износ од 2.000.000 
денари . Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат наменети за набавка на матријали за 
специјални намени ( бехатон плочки) кои ќе бидат искористени за поплочување на третоари и 
патеки во градот како и на некои споредни улици кои поради  нивната широчина не е во можност  
да влезе механизција со која можат да се асфалтират а има потреба од нивно санирање. 

 

-Програмата ЈЛА-Изградба и реконструкција на други објекти во град Свети Николе   изнесува  во 
вкупен износ од 7.760.000 денари . Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат наменети 
за Изградба на мост на река Мавровица од кои средства 3.850.135 денари се обезбедени 
од Биро за регионален развој додека 3.909.865 денари се обезбедени од буџетот на 
Општина Свети Николе. 

. 

-Програмата ЈМА-Изградба на паркови површини ,пешачки и велосипедски патеки   изнесува  во 
вкупен износ од 100.000 денари . Средствата се предвидени за одржување на фонтаната  во град 
Свети Николе. 

-Програмата ЈНА-Друга урбана опрема –Капитални расходи   изнесува  во вкупен износ од 
300.000 денари . Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат наменети за набавка на клупи  
за седење на јавни површини ,корпи за отпадоци и чешми за на јавни површини . 

-Програмата К20- Музичка и сценско-Уметничка дејност     изнесува  во вкупен износ од 6.874.600 
денари . Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат наменети за плати и надоместоци од 
плати во износ од 5.180.000 денари за вработените во Дом на култура К.П. Мисирков како  и за 
оперативни трошоци во износ од 319.600 денари  истите се обезбедени од блок дотација во износ 
од 5.499.600 денари . Од Буџетот на Општина се обезбедени средства во износ од 300.000 денари 
за опертвни трошоци (струја,вода и др. трошоци потребни за непречено функционирање ) .За 
останатите оперативни расходи  за 2022 година средства се обезбедени од сопствени приходи во 
износ од 1.075.000 денари. 

- Програмата К30- Музичка и кинотечна  дејност     изнесува  во вкупен износ од 4.557.911 денари 
. Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат наменети за плати и надоместоци од плати  за 
вработените во Народен Музеј Свети Николе во износ од 4.140.000 денари како  и за оперативни 
трошоци   во износ од 261.911 денари истите се обезбедени од блок дотација во износ од 
4.401.911 денари . Од Буџетот на Општина се обезбедени средства во износ од 156.000 денари за 
опертвни трошоци (струја,вода и др. трошоци потребни за непречено функционирање ) 



 - Програмата К40- Културни манифестации и творештво      изнесува  во вкупен износ од 
1.300.000 денари . Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
Општина  Свети Николе а  наменети за разни културни манифестации кои ќе бидат одржани во 
текот на 2022година ( Светиниколски културен бран,  манифестација по повод “Тодорица”-
фестивал на изворен фолклор ,” Свети Никола”  патрон на градот , Моторијада , Новогодишна и 
Божиќна програма и многу др. манифестации). 

- Програмата КАО- Културни манифестации и творештво ( Капитални трошоци)     изнесува  во 
вкупен износ од 120.000 денари . Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат обезбедени 
од сопствени приходи на Дом на Културата” Крсте Мисирков”износ од 25.000 денари -Свети 
Николе.За Народниот Музеј од Буџетот на Општина се обезбедени 95.000 денари за купување 
информатичка опрема како и за реконструкција на споменици. 

 

-  Програмата ЛО0  –Спорт и рекреација изнесува  во вкупен износ од 2.516.000 денари .Во 
рамките на оваа програма ќе бидат реализирани неколку спортски настани (Летен турнир во мал 
фудбал  во Свети Николе , Летен турнир во мал фудбал с. Мустафино и Летен турнир во мал 
фудбал с. Ерџелија,Меморијален турнир” Александар Серафимов”)за кои активности се 
предвидени 350.000 денари . Во оваа програма се предвидени средстава за подршка на спортски 
клубови од Општина Свети Николе врз основа на поднесени програми за нивни активности 
предвидени за 2022 година во износ од 2.166.000 денари. 

-  Програмата ЛА0  –Спорт и рекреација ( Капитални трошоци) - изнесува  во вкупен износ од 
4.000.000 денари .Во рамките на оваа програма ќе бидат реализирани неколку капитални 
инвестиции од средства предвидени од Буџетот на Општина Свети Николе (Реконструкција на 
трибини на Градски стадион фаза 2 , Изградба на соблекувални  на Градски стадион –прва фаза). 

 

-Програмата МВ0 –Прекугранична Соработка  изнесува  во вкупен износ од 450.000 денари . 
Средствата се предвидени за организирани посети на делегации во Свети Николе како и посети на 
Градоначалникот ,членовите на Советот во земјата и странство. 

-  Програмата Н10 –Основно образование изнесува  во вкупен износ од 103.629.989 денари 
.Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат наменети за плати и надоместоци  истите се 
обезбедени од блок дотација во износ од 87.913.240 денари  од блок дотацијата за оперативни 
трошоци на сите три Основни училишта  се предвидени 14.181.760 денари.Од  сопствени приходи 
за оперативни расходи се предвидени  943.298 денари. За останатите оперативни расходи  за 
2022година во износ од 943.298 денари  средствата  се обезбедени од Буџет на Општина Свети 
Николе  ( плата на една вработена за целодневна настава со скратено работно време во ООУ Гоце 
Делчев,за новогодишни пакетчиња за првачињата, за награди и признанија на талентирани 
ученици и нивните ментори). 



 

-Програмата Н20 –Средно образование изнесува  во вкупен износ од 46.976.673 денари 
.Средствата предвидени во оваа програма ќе бидат наменети за плати и надоместоци  истите се 
обезбедени од блок дотација во износ од 35.417.668 денари  од блок дотацијата за оперативни 
трошоци на СОУ Кочо Рацин  се предвидени 2.082.332 денари.Од  сопствени приходи за 
оперативни расходи се предвидени  3.480.000 денари. За останатите оперативни расходи  за 
2022година во износ од 183.000 денари  средствата  се обезбедени од Буџет на Општина Свети 
Николе  (за награди и признанија на талентирани ученици и нивните ментори).Средства 
обезбедени од Донации преку разни проекти преку програмата “ЕРАЗМУС +” се обезбедени 
средства во износ од 5.813.673 денари. 

Програмата НАА –Основно образование-Капитални расходи  изнесува  во вкупен износ од 
5.000.000 денари. Ове средства се предвидени во  Буџетот на Општина за изградба на балон 
салата во ООУ “Даме Груев “во с. Ерџелија . 

Програмата НВО –Капитални расходи за средно образование   изнесува  во вкупен износ од 
354.200 денари. Од сопствени средства е  предвиден износ од 170.000 денари додека од донации 
износ од 184.200 денари. 

Програмата РАО –Заштита на животна средина и природата (капитален расход)  изнесува  во 
вкупен износ од 200.000 денари  за Изработка на Еколошки акционен план на Општина Свети 
Николе –и изработка на планска документација за животна средина . 

- Програмата В10 –Детски градинки изнесува  во вкупен износ од 41.066.000 денари . Од овој 
износ Од Буџетот на Општина се издвоени 3.140.000 денари кои ќе бидат наменети за 
(еднократна парична помош на социјално загрозени семејства,еднократна парична помош за 
самохрани родители, еднократна парична помош за жртви од семејно насилство, парична помош 
за новородено дете,еднократна парична помош на стари и изнемоштени лица,доделување на 
социјални пакети по повод Св. Никола ,Новогодишни пакетчиња за децата во детска градинка , 
поддршка на децата со посебни потреби и децата со аутизам и друго). Од блок дотациите за плати 
и надоместоци  е предвиден износ од 23.000.000 денари додека за останатите оперативни 
трошоци  е предвиден износ од 1.724.000 денари. Од сопствните приходи се предвидени 
12.802.000 денари исто така за подмирување  на тековни оперативни расходи. Додека во делот на 
донации е искажан проектот за Општо корисна работа склучен помеѓу Општина Свети Николе 
,Агенцијата за вработување и УНДП во износ од 400.000 денари. 

-Програмата ВАА –Социјална заштита –Капитални расходи  изнесува  во вкупен износ од 945.121 
денари . Износот од 120.000 денари  кој е предвиден во  Буџетот на Општина е за тековно 
одржување на Одмаралише во  Стар  Дојран .Додека  825.121 денари се предвидени средства од 
сопствени приходи на детска градинка “Рахилка Гонева “. 
  

-Програмата ЊО0 – Противпожарна заштита   изнесува  во вкупен износ од 14.939.000 денари . За 
плати и надоместоци  од Буџетот на Општина се предвидени 8.396.000 денари додека од блок 



дотацијата се предвидени 5.000.000 денари, за хранарина за пожарникарите износ од 430.000 
денари. За останатите оперативни трошоци за 2022 година предвидени се средства  од Буџетот на 
Општина во износ од 1.543.000 денари ( поправки на возила,гориво и масла,регистрација на 
возила,електрична енергија,водовод и канализација ,телефон, ,награди и признанија,средства за 
хигиена,набавка на заштитна опрема за вработените во ТППЕ ,корија за закуп на простор и др. 
непредвидени расходи). 

 

-Програмата Х10 – Родова еднаквост  изнесува  во вкупен износ од 100.000 денари .За 
реализација на активностите од оваа програма предвидени се средства од Буџетот на Општина 
Свети Николе.  

 

Градоначалникот  на Општина Свети Николе заедно со секторите и одделенијата во општината  ќе 
ги вложи сите напори да ги убере сите предвидени сопствени приходи за 2022 година кои се 
темелат  на реална проекција ,како и да аплицира на разни јавни повици се со цел да добиеме 
како општина средства  во вид на донации, грантови и др.  

Бидејќи Општина Свети Николе во 2022 година влегува со подмирени обврки од 2021 година кон 
своите добовувачи сите приходи кои ќе бидат остварени во 2022година ќе бидат искористени за 
реализација на новите проекти кои се предвидени со програмите кои се составен дел на Буџетот 
за 2022 година. 

НАПОМЕНА:  Почитувани советници нацрт верзијата  на програмите што се составен дел од 
Нацрт Буџетот за 2022 година  Ви ги доставуваме се со цел во наредниот период додека биде 
закажана седница на Советот на Општина Свети Николе  бидат  разгледани од Ваша страна .За 
Нацрт програмите и Нацрт Буџетот од Ваша страна  можете да  доставувате измени во вид на 
амадмани преку архивата на Општина Свети Николе . Сите поднесени амадмани ќе бидат 
разгледани на комисија за Финансии и Буџет а на самата седница на Советот на Општина Свети 
Николе  ќе се одлучува по секој амадман пооделно како и за секоја програма пооделно. 

Ве молиме да се држите во рамките на Нацрт Буџетот за 2022 година и доколку некоја ставкаво 
некоја Програма  сакате да ја зголемите со амадман мора да кажете од која ставка и од која 
програма ќе намалите за ист износ за кој зголемувате. 

 

                                                                                                                                   Општина Свети Николе  

    Градоначалник 
 ___________________ 
      Дејан Владев 


