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

За објавување на Извештај за реализација на Општина Свети Николе за вториот квартал за 2016
година бр. 0801 – 381 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 30.08.
2016 година.
Бр.0901-398
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ
НИКОЛЕ ЗА ВТОРИОТ КВАРТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА
Општина Свети Николе во текот на вториот квартал од 01.01.2016 до
30.06.2016 година има реализација на Буџетот на Општина Свети Николе во вкупен
износ од 140.536.605,00 денари или изразено во процент изнесува 32,57 %,
споредено план со реализација.
Основниот буџет на Општина Свети Николе за вториот квартал има реализација
од 57.828.965,00 денари или изразено во проценти изнесува 30,03%. Следејќи ја
историјата на базата на податоците за реализацијата во последните пет години
мораме да напоменеме дека вториот квартал од 2016 годината е на ниво кое би
требало да го има за овој квартал. Со анализата која е направена во одделението за
финaнсии и буџет констатирано е дека општината постепено ја зголемува својата
ликвидност со тоа што се обидува да изврши исплата на заостанатите обврски кон
коминтентите и се обидува да оствари максимално прибирање на приходите со што
би се овозможило поголема финансиска сигурност. Според вкупните приходи
општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел во вкупен износ од
57.828.349,00 денари, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од
50.660.686,00 и салдо на 30.06.2016 во износ од 7.168.663,00 денари.
Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата
на плата, надоместоци и придонеси има потрошено 12.833.239,00 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 втор квартал од 2016 се добива следната слика на
реализација на трошоци во основниот буџет:
•

За плати и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се
потрошени 25,33% од вкупните расходи, a соодносот реализација/план е 47,49

•

За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и
трошоци направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено
трошок кој изразен во процент изнесува 0,20% од вкупните трошоци или во
денари изразено изнесува 103.802,00 денари, а соодносот реализација/план е
14,34%

•

За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и
телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени
се 46,95% од планираните трошоци или во денари изразено изнесува
5.533.943,00 денари, а во однос на вкупните трошоци е 10.92%

•

За материјали и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното
осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во Дојран како и сите
поправки кои се направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и
набавката на материјали за посебни намени, самиот износ за овие трошоци
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изнесува 2.261.042,00 или 18,94% од планираните трошоци, во однос на
вкупните трошоци реализирано е 4.46%
•

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
1.111.585,00 денари или во проценти 14,31% од планираното, во однос на
вкупните трошоци реализирано е 2,19%

•

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 7,94% од вкупните расходи, а
реализирано во однос на планирано е 16,62%

•

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 2.575.140,00 денари или 63,53%, а во однос
на вкупните расходи 5,08%

•

На ставката 427 која се однесува за привремени вработувања за лицата
вработени по договор со Агенција за привремени вработувања потрошени се
828.207,00 или во однос со вкупните расходи 1,63%.

•

На ставката за каматни плаќања кон домашни кредитори исплатени се 2.875,00
денари или во однос на планираните 0,14%

•

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 втор квартал од годината во
износ од 1.119.700,00 денари или изразено во проценти 49,33%, а во однос на
вкупните расходи е 2,21%

•

За разни трансфери има исплатено 694.373,00 денари и процентот изнесува
32,83%, а во однос на вкупните расходи е 1,37%

•

Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и
награда за новороденчина изнесува 925.498,00 денари или тоа изразено во
процент изнесува 48,46%, а во однос на вкупните расходи е реализирано 1,83%

•

За изградба и реконструкција на патишта улици и автопати има реализација во
износ од 12.241.554,00 или процентуално изнесува 14,42%, во однос на
вкупните расходи реализацијата е 24,16%
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Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на
општина Свети Николе за вториот квартал за 2016 година. Можеме да констатираме
дека имаме мошне добра реализација и на приходите и на расходите со максимално
остварување на приходите од 30,03% и расходите од 26,31% .
Во делот за наменските дотации мора да се каже дека тие се реализирани во
износ од 72.290.608,00 денари или изразено во проценти 49,56%. Динамиката на
реализација е на идеална страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2016 година
имаме поголем буџет на финансиски средства кои се трансферираат до локално ниво
средствата не се доволни за сервисирање на сите потреби на буџетските корисници и
општината работи на комплетна анализа за изнаоѓање на решение за овој проблем
које непосредно проблем на сите нас како општина. Особено има проблем во делот на
сервисирање на оперативните трошоци кои се иако минимални не можат комплетно
да се извршат и исплатат од страна на буџетските корисници. Вкупната реализација на
расходната страна на буџетските корисници изнесува 68.484.176,00 денари или
изразено 46,95% реализирано во однос на планирано.
Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот
изнесува 34,66 %. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на
самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво и се на многу на повисоко
ниво на реализација споредено со претходната година .
Во делот за кредити Општина Свети Николе во 2016 година има предвидено
37.290.877,00 од кои во вториот квартал има реализација од 2.924.353,00 или 7,84%.
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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 2016 година.

Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи во Основниот Буџет во вториот
квартал за 2016
конто

Опис на приход

711

Danok od dohod, dobivka i
kapitalni dobivki

1.960.000,00

887.340,00

713

Danoci na imot

28.300.000,00

5.053.144,00

717

Danoci na specifi~ni
uslugi

58.403.516,00

12.745.209,00

3.479.582,00

149.609,00

700.000,00

534.617,00

718
722
723

Такси за користење
вршење на дејност
Taksi i nadomestoci

Планирано

или

Administrativni taksi i
nadomestoci

2.210.000,00

Реализирано

687.877,00

300.000,00

724

Drugi Vladini uslugi

725

Drugi nedano~ni prihodi

2.100.000,00

515.174,00

741

Transferi od drugi nivoa
na vlast

31.122.097,00

13.188.026,00

742
731

Донации од странство
Продажба
на
капитални
средства

733

Продажба на земјиште
нематријално вложување
Вкупно

и

5.810.231,00
58.160.063,00

24.067.969,00

192.545.489,00

57.828.965,00

Совет на Локална Самоуправа
Бр.0801-381
30.08.2016
Свети Николе

Претседател,
____________________

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Свети Николе за
извештајниот период (комулативно) за квартал втори од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година бр. 0801 –
382 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.

Бр.0901-398/2
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Образец K1

Kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto na buxetot za op{tina SVETI NIKOLE za izve{tajniot period (kumulativno) za kvartal Vtori-od 01.01.2016godina do 30.06.2016godina
Општина: СВЕТИНИКОЛЕ
до30.06.2016
год
Извештаен период : од 01.01.2016
, година
)
ден,месец
( година
(ден,месец,година)
Датумна поднесувањена извештајот:
(во денари/
Наменскадотацијаза 2016

Буџет за 2016
Prihodi - Kvartal -VTOR
План

Реализација
наvtor
квартал

Самофинансирачки
активностиза 2016

Реализација
на vtor
квартал

План

Реализација
на vtor
квартал

План

Донацииза 2016
година
Реализац
ијана
План
vtor
квартал

Кредитиза 2016
година
Реализац
ијана
План
vtor
квартал

Вкупноза 2016 година

План

Реализација
Останато
на vtor
нереализирано
од 2016
квартал

TEKOVNO OPERATIVEN BILANS:
VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI
VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI

128.575.195 33.761.380,00
103.799.244 36.723.598,00

145.860.813 72.290.608,00 18.807.748 6.415.159,00
144.241.323 68.434.826,00 18.648.216 6.333.366,00

35.812.095 1.077.520
784.632
197.971

0
0

0 329.055.851
113.544.667
0 267.473.415 111.689.761,00

215.511.184
155.783.654,00

KAPITALEN BILANS:
VKUPNI KAPITALNI PRIHODI
VKUPNI KAPITALNI RASHODI

711
712
713
714
715
717
718
721
722
723
724
725
741
742
743
744

63.970.294 24.067.969,00
88.746.245 13.937.088,00

92.143.098
DANO^NI PRIHODI
1.960.000
Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki
Pridonesi за социјалноосигурување
28.300.000
Danoci na imot
Doma{ni danoci na stoki i uslugi
Danok od me|unarodna trgovija i transakcii (carini i dava~ki)
58.403.516
Danoci na specifi~ni uslugi
3.479.582
Taksi наkoristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost
5.310.000
NEDANO^NI PRIHODI
Pretpriema~ki prihod i prihod od imot
такси
Глоби, судскии административни
Тaksi i nadomestoci
Drugi Vladini uslugi
Drugi nedano~ni prihodi
TRANSFERI I DONACII
Transferi od drugi nivoa na vlast
Донацииод странство
Kapitalni donacii
Тековнидонации
ПРИХОДИ
ВКУПНИКАПИТАЛНИ

КАПИТАЛНИПРИХОДИ
731 Proda`ba na kapitalni sredstva

700.000
2.210.000
300.000
2.100.000
31.122.097
31.122.097

63.970.294
5.810.231

18.835.302
887.340

0
1.619.490

0
49.350,00

0
376.532

0
81.793,00

0
35.027.463

0 37290877 2924353 101.261.171
480.000 37.290.877 2.924.353 163.060.607

26.992.322,00
17.472.584,00

74.268.849,00
145.588.023,00

0

0

0

0

0

0

0

0

92.143.098

18.835.302

73.307.796

0

0

18.207.748

5.561.481
1.981

0

0

0

0

23.517.748

7.299.533

16.218.215

16.752.768

5.425.918
4.169
129.413
853.678,00
853678

35.812.095

1.077.520

0

0

213.395.005

87.409.832

125.985.173

842.187
34.859.908
110000

1.077.520

0

0

0

0

63.970.294

24.067.969,00

39.902.325,00

5.053.144,00

12.745.209,00
149.609,00
1.738.052
534.617
687.877
515.558,00
13.188.026,00
13.188.026,00

24.067.969,00

145.860.813
145.860.813

0

72.290.608
72.290.608,00

0

1.454.980
600.000
600.000

0

0

732
733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa
734 Приходиод дивиденди
ДОМАШНОЗАДОЛЖУВАЊЕ
754 Другодомашнозадолжување

58.160.063

24.067.969,00
37290877
37290877
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Буџет за 2016
Rashodi - Kvartal -VTOR
План

401
402
403
404
411
412
413
414
420
421
423
424
425
426
427
451
452
453
461
462
463
464
465

ПЛАТИИ НАДОМЕСТОЦИ
Osnovni plati
Pridonesi za socijalno osiguruvawe
Ostanati pridonesi od plati
Надоместоци
РАСХОДИ
РЕЗЕРВИИ НЕДЕФИНИРАНИ
Finansirawe na novi programi i potprogrami
Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)
Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
Резервиза капиталнирасходи
СТОКИ ИУСЛУГИ
Patni i dnevni rashodi
Komunalni uslugi,greewe, komunikacija i transport
Материјалии ситенинвентар
Popravki i tekovno odr`uvawe
Dogovorni uslugi
Drugi tekovni rashodi
Privremeni vrabotuvawa
КАМАТНИПЛАЌАЊА
Kamatni pla}awa kon nerezidenti kreditori
Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast
SUBVENCII I TRANSFERI
Subvencii za javni pretprijatija
Subvencii za privatni pretprijatija
Transferi do nevladini organizacii
Razni transferi
Исплатапо извршниисправи
SOCIJALNI BENEFICII
Socijalni nadomestoci
Pla}awa na beneficii od Фond от заПИОМ

Реализација
наvtor
квартал

Реализација
на vtor
квартал

План

Донацииза 2016
година

Самофинансирачки
активностиза 2016
Реализација
на vtor
квартал

План

26.853.522
17.934.703
6.632.819

12.833.239
8.669.057
3.139.804

127.066.389
92.866.763
34.199.626

62.217.815
45.314.275
16.903.540

885.140
621.816
229.988

309.498
212.919
79.914

2.286.000
560.000

1.024.378
313.866

0

0

33336
0

16665
0

20.000
540.000

313.866

61.803.066
724.000
11.786.500
11.940.000
7.770.000
24.209.066
4.053.500
1.320.000

16.437.046
103.802
5.533.943
2.261.042
1.111.585
4.023.327
2.575.140
828.207

17.174.934
15.000
10.547.334
1.694.733
1.232.942
3.103.168
581.757

6.217.011
3.597.600,00
537.495
380.600
1.420.885
280.431

17.763.076
160.000
1.993.280
11.509.496
703.000
2.547.300
850.000

2000000
2000000

2875
2875

10.672.656
2.000.000

6.211.074,00
800.000

0

0

2.269.400
2.115.000
4.288.256
1.910.000
1.910.000

1.119.700
694.373,00
3.597.001
925.498
925.498

0

0

471
472
473 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe
474 Pla}awa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno osiguruvawe
OTPLATA NA GLAVNICA

2924353

Кредитиза 2016
година

Реализац
ијана

План

2924353
2924353

vtor
квартал

Вкупноза 2016 година

Реализац
ијана

План

vtor
квартал

План

Реализација
Останато
на vtor
нереализирано
квартал
од 2016

0

0

0

0

154.805.051

75.360.552

79.444.499

0

0

0

0

560.000

313.866

246.134

6.023.868
42.531
440.849
4.514.003,00
111.330,00
581.361,00
333794

784.632
190698

197.971
101811

0

0

97.525.708

28.875.896

68.649.812

483.934

96.160

0

0

0

0

0

0

10.672.656

6.211.074

4.461.582

0

0

0
0

0

0

0

1.910.000

925.498

984.502

110000

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori
492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
KAPITALNI RASHODI
480 Купувањенаопремаи машини
481 Гrade`ni objekti
482 Другиградежни
објекти
483 Купувањенамебел
484 Стратешкистокии другирезерви
485 Вложувањаи нефинансиски
средства
486 Купувањенавозила
487 Капиталнитрансферидо вонбуџетскифондови
488 Капиталнидотациидо ЕЛС
489 Капиталнисубвенциизапретпријатија
и невладиниорганизации

Бр.0801- 382

88.746.245
3.603.200
0
82.893.045
0

13.937.088
1.361.534

1.619.490
329.000

49.350
49350

376.532
321.532

12.241.554

1.263.291

30.000

1.150.000
1.100.000

334.000

27.199

25000

81.793
72343

35.027.463

480.000

35.027.463

480.000

37.290.877 2.924.353

37290877

125.769.730

17.472.584

2924353

9450
0

Pretsedatel na sovet
____________________________

30 08.2016godina
Sveti Nikole

108.297.146

Ilija Stoilev

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski - zbiren za vtoriot
kvartal бр. 0801 – 383 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 30.08.
2016 година.

Бр.0901-398/3
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Образец K2
Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski - zbiren za vtoriot kvartal
Op{tina:
Kvartal: VTOR KVARTAL
Датум на поднесување на извештајот:

od

SVETI NIKOLE
01.01.2016 godina do 30.06.2016 godina
10.08.2016
(den, mesec, godina)

Meseci

Obvrski do 30 dena

januari
fevruari
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septemvri
oktomvri
noemvri
dekemvri

2.124.000
386.666
867.854
217.671
1.869.348
115.259

Obvrski do 60 dena
4.138.802
4.654.383
289.458
239.874
257.185
1.495.942

utu`eni

Obvrski nad 60 dena
neutu`eni
8.804.071
4.952.631
8.037.441
5.659.448
5.702.481
5.143.975

Vkupno
8.804.071
4.952.631
8.037.441
5.659.448
5.702.481
5.143.975

Vkupno
15.066.873
9.993.680
9.194.753
6.116.993
7.829.014
6.755.176
0
0
0
0
0
0

Obrazlo`enie:

Бр.0801-383
30.08.2016година
Свети Николе

Претседател на Совет
Илија Стоилев
___________________

Rashodna stavka
401
402
403
404
411
412
413
414
420
421
423
424
425
426
427
451
452
453
461
462
463
464
465
471
472
473
474
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
491
492
493
Total

(во denari)
Vkupno obvrski
64.098

6.350
13.000
933.579
255.658
578.643
895.107
1.484.519

1.200.000

302.260
895.162

126.800

6.755.176

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Kvartalen izve{taj za promenite na sostojbata na sekoe zadol`uvawe na
op{tinite i javnite pretprijatija osnovani od op{tinite бр. 0801 – 384 што Советот на Општина
Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.

Бр.0901-398/4
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Obrazec КЗ
Kvartalen izve{taj za promenite na sostojbata na sekoe zadol`uvawe na op{tinite i javnite pretprijatija osnovani od op{tinite
Op{tina:
Izve{taen period :

СВЕТИ НИКОЛЕ
godina do
30-06-16

od 01-01-16
( den, mesec, godina)

godina

( den, mesec, godina)

Datum na podnesuvawe na izve{tajot:

10.08.2016

( den, mesec, godina)

Dolg na op{tinata
Reden
broj

1
2
3
4
5
6
7

Oznaka
na
kredit

( vo originalna valuta)

Naziv na
Origina
kreditot i Заемодавач
lna
namena
valuta

МСИП/48

Светска Банка МКД

Kamatna
stapka
Iznos

Rok na Grejs
otplata period

%
47.602.286

13 год.

Periodi~n
Datum na
Iznos na Garantiran
ost na
otplata na
kredit
povle~eni
otplata*
glavnina
tran{i (vo
originalna
Posled
(da/ne)
(a, b, v, g,d) Prv
valuta)
en

Dostasana
Dostasana
Platena obvrska
Sostojba na dolgot za
obvrska
Datum na ( vo izve{tajniot Datum na neplatena obvrska
izve{tajniot period**
( vo
period)
dostasuva
otplata ( vo izve{tajniot
izve{tajniot
period)
we na
na
Posle
Kama obvrskata
na
Glavnica
Glavnica Kamata obvrskata Glavnica Kamata
na krajot
den
ta
po~etokot

Datum na
otplata na
kamata
Prv

3 год.

2.924.353

25-03-16

2.924.353

2.924.353

0

Zabele{ki:

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

Dolg na JP osnovani od op{tinata
Reden
broj

Oznaka
na
kredit

Naziv na
Origina
kreditot i Заемодавач
lna
namena
valuta

( vo originalna valuta)
Kamatna
stapka
Iznos
%

Rok na Grejs
otplata period

Periodi~n
Datum na
Iznos na Garantiran
ost na
otplata na
povle~eni
kredit
otplata*
glavnina
tran{i (vo
originalna
Posled
(da/ne)
(a,
b,
v,
g,d)
Prv
valuta)
en

Dostasana
Dostasana
Platena obvrska
Sostojba na dolgot za
obvrska
Datum na ( vo izve{tajniot Datum na neplatena obvrska
izve{tajniot period** Заемоprima~
( vo
(
vo
izve{tajniot
dostasuva
otplata
period)
(naziv na
izve{tajniot
period)
we na
na
JP)
Posle
Kama obvrskata
na
Glavnica
Glavnica Kamata obvrskata Glavnica Kamata
na krajot
den
ta
po~etokot

Datum na
otplata na
kamata
Prv

1
2
3
4
5
6
7
Zabele{ki:

Нема задолжување од страна на јавното претпријатие

Бр.0801-384
30.08.2016год.
Свети Николе

Presedatel na sovet

Ilija Stoilev с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2016 година бр. 0801 – 385 што Советот на Општина
Свети Николе ја усвои на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.
Бр.0901-398/5
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 83,чл.84,чл.85,чл.86 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Р.М.
„бр. 17/2011,53/11,144/12 и 25/13), а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на уреденост(“Службен весник на Р.М. „бр. 93/11,65/12,75/12 и
98/12), член 15 од Статутот на Општина - Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” „бр.
01/.2006)и Програмата за уредување на градежно земјиште бр.0801-656
донесена на 30.12.2015 год
.Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година донесе

ОДЛУКА
за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Свети Николе во 2016 година
Чл.1
Во програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе за
2016 година
Во делот Б.РАСХОДИ
Програма ЈДА –Изградба и реконструкција на улици и патишта
-Во третиот ред во наративниот дел се бришат зборовите ” Пробивање и тампонирање“ а се заменуваат со
зборовите „Оивичување и асфалтирње “
Чл.2
Оваа одлука стапува во сила со денот на објавувањето во” Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0801 - 385
30.08. 2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на заклучок za usvojuvawe na Годишен план за вработување na OOU ,,Dame
Gruev,, s. Erxelija za 2017 godina бр. 0801 – 386 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на
седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.
Бр.0901-398/6
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik
na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 30. 08. 2016
godina donese

Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Годишен план за вработување na
OOU ,,Dame Gruev,, s. Erxelija za 2017 godina
1.Se usvojuva Годишниот план за вработување na OOU ,,Dame Gruev,, s. Erxelija za 2017
godina.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila
Op{tina Sveti Nikole,,.

Br.0801 - 386
30.08. 2016godina
Sveti Nikole

so denot na objavuvaweto vo

,,Slu`ben glasnik na

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Ilija Stoilev с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука za davawe soglasnost za frormirawe na чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение за паралелки со под 24 ученици за учебната 2016/2017 година во
ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија бр. 0801 – 387 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на
седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.
Бр.0901-398/7
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 i ~len 36 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za lokalna
samouprava , kako i ~len 41 точка 5 od Zakonot za osnovno obrazovanie (,,Slu`ben vesnik na RM,,
br.103/2008год.100/2012), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 30.08. 2016
гпдина donese
O D L U KA
za davawe soglasnost za frormirawe na чисти и комбинирани паралелки од прво до деветто
одделение за паралелки со под 24 ученици за учебната 2016/2017 година во
ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија

^len 1
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole dava soglasnost на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија za
формирање na чисти и комбинирани паралелки од прво до деветто одделение за паралелки со под 24
ученици за учебната 2016/2017 година.
^len 2
Se zadol`uva OOU ,,Даме Груев,, с. Ерџелија vospitno-obrazovniot proces vo paralelkite da
go organizira vo soglasnost so propi{anite pedago{ki standardi i normativi.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben glasnik na Op{tina
Sveti Nikole,,.
Бр.0801- 387
30.08. 2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

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

За објавување на Одлука za davawe soglasnost za frormirawe na чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение за паралелки со под 24 ученици за учебната 2016/2017 година во
ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе бр. 0801 – 388 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на
седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.
Бр.0901-398/8
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 i ~len 36 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za lokalna
samouprava , kako i ~len 41 точка 5 od Zakonot za osnovno obrazovanie (,,Slu`ben vesnik na RM,,
br.103/2008год.100/2012), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 30.08. 2016
гпдина donese
O D L U KA
za davawe soglasnost za frormirawe na чисти и комбинирани паралелки од прво до деветто
одделение за паралелки со под 24 ученици за учебната 2016/2017 година во ООУ ,,Гоце Делчев,,
Свети Николе

^len 1
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole dava soglasnost на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе za
формирање na чисти и комбинирани паралелки од прво до деветто одделение за паралелки со под 24
ученици за учебната 2016/2017 година.

^len 2
Se zadol`uva OOU ,,Гоце Делчев,, Sveti Nikole vospitno-obrazovniot proces vo
paralelkite da go organizira vo soglasnost so propi{anite pedago{ki standardi i normativi.

^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben glasnik na Op{tina
Sveti Nikole,,.
Бр.0801- 388
30.08. 2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука za davawe soglasnost za frormirawe na чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение за паралелки со под 24 ученици за учебната 2016/2017 година во

ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе бр. 0801 – 389 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на
седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.
Бр.0901-398/9
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 i ~len 36 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za lokalna
samouprava , kako i ~len 41 точка 5 od Zakonot za osnovno obrazovanie (,,Slu`ben vesnik na RM,,
br.103/2008год.100/2012), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 30.08. 2016
гпдина donese
O D L U KA
za davawe soglasnost za frormirawe na чисти и комбинирани паралелки од прво до деветто
одделение за паралелки со под 24 ученици за учебната 2016/2017 година во
ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе

^len 1
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole dava soglasnost на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе
za формирање na чисти и комбинирани паралелки од прво до деветто одделение за паралелки со под 24
ученици за учебната 2016/2017 година.

^len 2
Se zadol`uva OOU ,,Kiril i Metodij,, Sveti Nikole vospitno-obrazovniot proces vo
paralelkite da go organizira vo soglasnost so propi{anite pedago{ki standardi i normativi.

^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben glasnik na Op{tina
Sveti Nikole,,.

Бр.0801- 389
30.08. 2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука za пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за
КП 8720/2 И.Л. бр.11417 КО Свети Николе-гр. бр. 0801 – 390 што Советот на Општина Свети Николе ја
донесе на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.
Бр.0901-398/10
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,), а во врска со чл.10 став 4 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година донесе
ОДЛУКА
За пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 8720/2 И.Л. бр.11417
КО Свети Николе-гр.

Член 1
Се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 8720/2 КО Свети
Николе-гр заради вклопување на бесправно изграден објект со намена А1 – домување во стамбени куќи за
кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под број 09-1091 од
19.08.2011 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето , во Службен гласник на Општина
Свети Николе.
Бр.0801 - 390
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

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

За објавување на Одлука za пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за
КП 6663/1 И.Л. бр.322 КО Немањици и за КП бр. 2433/4 И.Л. 108 КО Немањици. бр. 0801 – 391 што
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.

Бр.0901-398/11
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,), а во врска со чл.10 став 4 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година, донесе
ОДЛУКА
За пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 6663/1 И.Л. бр.322 КО
Немањици и за КП бр. 2433/4 И.Л. 108 КО Немањици.

Член 1
Се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 6663/1 КО Немањици и
КП 2433/4 КО Немањици заради вклопување на бесправно изграден објект со намена А1 – домување во
стамбени куќи за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под
број 09-3367 од 03.09.2011 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето , во Службен гласник на Општина
Свети Николе.
Бр. 0801-391
30.08.2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

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

За објавување на Одлука za вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација за изграденa градбa викенд куќа на КП бр.2505 м.в. Мавровица , КО Свети Николе
во сопственост на барателот 0801 – 392 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата
одржана на ден 30.08. 2016 година.
Бр.0901-398/12
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен
весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен
весник на Република Македонија ” бр.56/2011 ) Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на ден 30.08.2016 година донесе
за

ОДЛУКА
вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска документација за
изграденa градбa викенд куќа на КП бр.2505 м.в. Мавровица , КО Свети Николе во
сопственост на барателот

Член 1
Се отпочнува
постапка за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко
планска документација согласно Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација и тоа:
1.

Викенд куќа – зграда бр.1 со намена на зграда А4-3 согласно Геодетски елаборат бр.10-182
од 14.03.2011 год. со Имотен лист бр.925 за КО Свети Николе изработен од „ГЕОМЕТАР
ПРО.ИНГ“ – ДОО Свети Николе во сопственост на Република Македонија со вкупна
корисна површина на викенд простор од 39.89 м2 . Согласно чл.2 став 2 од „Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација“
(Сл.весник на РМ бр. 56/11), предмет бр. број 09-142 од 14.03.2011 год. на име на барател
Ирена Аврамовска со адреса на живеење на ул. Мице Козар бр.15 Скопје .

2.

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

3.

Овој објект е изграден на земјоделско земјиште

сопственост на барателот .

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник
на ,,Општина Свети Николе,,.
Бр. 0801-392
30.08.2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација за изграденa градбa викенд куќа на КП бр.6208/4
м.в. Кривчева река , КО Свети
Николе во сопственост на Република Македонија бр. 0801 – 393 што Советот на Општина Свети Николе
ја донесе на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.
Бр.0901-398/13
30.08. 2016 година

Општина Свети Николе
Градоначалник,

Свети Николе

Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен
весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен
весник на Република Македонија ” бр.56/2011 ) Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на ден 30.08.2016 година донесе
ОДЛУКА
за
вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска документација за
изграденa градбa викенд куќа на КП бр.6208/4 м.в. Кривчева река , КО Свети Николе во
сопственост на Република Македонија .
Член 1
Се отпочнува
постапка за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко
планска документација согласно Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација и тоа:
4.

Викенд куќа – зграда бр.1 со намена на зграда А4-3 согласно Геодетски елаборат бр.10946/1 од 08.08.2011 год. со
Имотен лист бр.801 за КО Свети Николе изработен од
„ГЕОМЕТАР ПРО.ИНГ“ – ДОО Свети Николе во сопственост на Република Македонија со
вкупна корисна површина на викенд простор од 152.61 м2 . Согласно чл.2 став 2 од
„Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11), предмет бр. број 09-1924 од 29.08.2011 год. на
име на барател Елена Тимова со адреса на живеење на ул. Ленинова бр.12-3/4 Свети
Николе .

5.

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

Овој објект е изграден на земјоделско земјиште сопственост на Република Македонија .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Свети Николе.
6.

Бр. 0801-393
30.08.2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с. р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за
КП 11701/1 И.Л. бр.2 КО Свети Николе-гр. бр. 0801 – 394 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе
на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.

Бр.0901-398/14
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,), а во врска со чл.10 став 4 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година, донесе
ОДЛУКА
За пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 11701/1 И.Л. бр.2 КО
Свети Николе-гр.

Член 1
Се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 11701/1 КО Свети
Николе-гр заради вклопување на бесправно изграден објект со намена А1 – домување во стамбени куќи за
кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под број 09-2460 од
31.08.2011 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето, во ,,Службен гласник на Општина
Свети Николе,,.

Бр. 0801-394
30.08.2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука za davawe soglasnost za formirawe paralelki so pomal broj na
u~enici vo СOU “Kочо Рацин” Sveti Nikole бр. 0801 – 396 што Советот на Општина Свети Николе ја
донесе на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.
Бр.0901-398/16
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 i ~len 36 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za lokalna
samouprava , kako i ~len 28 став 3 od Zakonot za средно obrazovanie , Sovetot na Op{tina
Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 30.08. 2016 гпдина donese

O D L U KA
za davawe soglasnost za formirawe paralelki so
pomal broj na u~enici vo СOU “Kочо Рацин” Sveti Nikole

^len 1
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole dava soglasnost на СОU “Кочо Рацин” Свети Николе
za formirawe na paraleki od I do IV godina so pomal broj на ученици за учебната 2016/2017
година.

^len 2
Se zadol`uva СOU “Кочо Рацин” Sveti Nikole vospitno-obrazovniot proces vo
paralelkite da go organizira vo soglasnost so propi{anite pedago{ki standardi i normativi.

^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na Op{tina”
Sveti Nikole.
Br.0801- 396
30.08. 2015 godina
Sveti Nikole

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за дпделуваое на парична ппмпш бр. 0801 – 395 што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.

Бр.0901-398/15
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2016 година
бр.0801-652 од 30.12.2015 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
08.07.2016 година донесе
О Д Л У К А
за доделување на парична помош
Член 1
Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 20.000,00 денари на
лицето Горанче Давитков со стан на живеење на ул.„Светиниколска“ бр.19 за надомест на штета од
елементарна непогода -поплава.
Член 2
Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Свети Николе
од Програмата АО конто 413110.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на
Општина Свети Николе.
Бр. 0801- 359
08.07. 2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за даваое на кпристеое ствари вп ппштинска сппственпст на Општински
фудбалски спјуз Свети Никпле бр. 0801 – 397 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на
седницата одржана на ден 30.08. 2016 година.
Бр.0901-398/17
30.08. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 10 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,,Службен весник на РМ,,
бр.05/02), какп и член 21 тпчка 1 пд Закпнпт за кпристеое и распплагаое сп стварите вп државна
сппственпст и сп стварите вп ппштинска сппственпст (,,Службен весник на РМ,, бр.78/2015 ), Спветпт на
Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 30.08.2016 гпдина дпнесе

О Д Л У К А
за давање на користење ствари во општинска сопственост на Општински фудбалски сојуз
Свети Николе
Член 1
Сп пваа Одлука Спветпт на Општина Свети Никпле на Општинскипт фудбалски спјуз – Свети Никпле му
дава на временп кпристеое, без надпместпк, една прпстприја сп ппвршина пд 6м2, кпја штп прпстприја
преставува физичка целина и се напда вп прпстпрпт на влезпт за гплемата сала и терасата на Дпмпт на
култура Крсте Мисиркпв – Свети Никпле .
Член 2
Имптпт ппишан вп Член 1 пд пваа Одлука се дава на кпристеоена кприсникпт за перипд пд 10
(десет) гпдини без плаќаое на надпместпк заради пстваруваое на непрпфитни дејнпсти вп пбласта на
фудбалскипт сппрт пд интерес за ппштината.

Член 3
Одлуката влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп ,,Службен гласник на Општина
Свети Никпле,,.
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Претседател,

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

СОДРЖИНА

1.Извештај за реализација на Општина Свети Николе за вториот квартал за 2016 година;
2.Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот
период (комулативно) за квартал втори од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година;
3.Kvartalen izve{taj za promenite na sostojbata na sekoe zadol`uvawe na op{tinite i
javnite pretprijatija osnovani od op{tinite;

4.Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski - zbiren za vtoriot kvartal;
5.Одлука за измена и дополнување на Програмата за
подрачјето на Општина Свети Николе во 2016 година;

уредување на градежно земјиште на

6.Годишен план за вработување на ООУ,, Даме Груев,, с. Ерџелија за 2017 година;
7.Одлука за давање согласност за формирање на чисти и комбинирани паралелки од прво до деветто
одделение за паралелки со под 24 ученици за учебната 2016/2017 година во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија
8.Одлука за давање согласност за формирање на чисти и комбинирани паралелки од прво до деветто
одделение за паралелки со под 24 ученици за учебната 2016/2017 година во ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети
Николе
9.Одлука за давање согласност за формирање на чисти и комбинирани паралелки од прво до деветто
одделение за паралелки со под 24 ученици за учебната 2016/2017 година во ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети
Николе
10.Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 8720/2
И.Л. бр.11417 КО Свети Николе-гр.
11.Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 6663/1
И.Л. бр.322 КО Немањици и за КП бр. 2433/4 И.Л. 108 КО Немањици.
12.Одлука за
вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација за изграденa градбa викенд куќа на КП бр.2505 м.в. Мавровица , КО Свети Николе
во сопственост на барателот
13.Одлука за
вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација за изграденa градбa викенд куќа на КП бр.6208/4
м.в. Кривчева река , КО Свети
Николе во сопственост на Република Македонија .
14.Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 11701/1
И.Л. бр.2 КО Свети Николе-гр.
15.Барање парични средства од Оливер Симонов;
16.Предлог - Одлука za davawe soglasnost za formirawe paralelki so pomal broj
na u~enici vo СOU ,,Kочо Рацин,, Sveti Nikole
17.Одлука за даваое на кпристеое ствари вп ппштинска сппственпст на Општински фудбалски спјуз
- Свети Никпле
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