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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 
НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

09.03. 2010 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 3 

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 
Трезорска сметка 100000000063010 
Буџетски корисник 7630140762-630-10 

 
 
       

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката за преотстапување на користење, управување 
и одржување на филтер станицата “Сиври Тепе” на ЈКП”Комуналец”  

Свети Николе 
 

 Се објавува Одлуката за преотстапување на користење, управување и 
одржување на филтер станицата “Сиври Тепе” на ЈКП”Комуналец” Свети Николе бр. 
0701 – 234, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на 
ден 09.03. 2010 година.                  

      
Бр. 0801-233/4               Градоначалник, 
09.03. 2010 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10, како и член 64 став 3 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), Советот на Општина Свети 
Николе, на седницата одржана на ден 09.03. 2010 година, донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за преотстапување на користење, управување и одржување на филтер станицата 

“Сиври Тепе” на ЈКП “Комуналец” Свети Николе 
 
 

Член 1 
Советот на Општина Свети Николе дава согласност за преотстапување на 

користење, управување и одржување на филтер станицата “Сиври Тепе” на ЈКП 
“Комуналец” Свети Николе без никаков надомест и на неопределено време. 
 

Член 2 
Примопредавањето на филтер станицата ќе се изврши комисиски од посебни 

комисии формирани од Општина Свети Николе и од ЈКП “Комоналец” за што ќе се 
изготви посебен записник. 
 

Член 3 
Рокот на примопредавање на филтер станицата е 15 (петнаесетти) Март. 
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Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр. 0701- 234                  Претседател  
09.03. 2010год.                 на  Совет на  Општина Свети Николе 
Свети Николе       Васко Пашовски с.р. 
         
    
       

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за измени 
и дополнување на Одлуката за формирање на цени на комуналните  услуги 

 
 Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за измени и 

дополнување на Одлуката за формирање на цени на комуналните  услуги  бр. 0701 – 
235, што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 
09.03. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-233/5                Градоначалник, 
09.03. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за Јавните претпријатија, како 

и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа, Советот на општина Свети 
Николе, на седницата одржана на ден 09.03. 2010 година, донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за давање согласност на Одлуката за измени и дополнување на одлуката за 

формирање на цени на комуналните услуги 
 

1. Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на одлуката за формирање на цени на комуналните услуги 
бр.0203-67 од 25.02.2010 година донесена од УО на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе. 

 
 
2.  Цената на м3 вода за пиење се утврдува во следните износи: 

                -за домаќинствата  износ од 28,00 денари 
                -за правните лица  износ од 55,00 денари 
                -за школи и градинки  износ 37,00 денари 
 
 

3. Решението влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 

                                                                            
Бр.0701 - 235                     Претседател, 
09.03. 2010година                       на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Васко Пашовски 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 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката за промена на седиште на ЈКП “Единство”  
Свети Николе 

 
 Се објавува Одлуката за промена на седиште на ЈКП “Единство” Свети Николе 

бр. 0701 – 236, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата 
одржана на ден 09.03. 2010 година. 
                            
Бр. 0801-233/6               Градоначалник, 
09.03. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз основа на член 11 став 1 точка 2 од Законот за јавните претпријатија, а во 
согласност со член 36 став 1 точка 4  Законот за локална самоуправа, Советот на 
општина Свети Николе, на седницата одржана на ден 09.03.2010 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
 

за промена на седиште на ЈКП ,,Единство,, Свети Николе 
 
 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за промена на седиште на ЈКП ,,Единство,, Свети 
Николе. 

 
2. Седиштето на ЈКП ,,Единство,, Свети Николе ќе биде на ул.,,Карпошева,, бр. 82 

Свети Николе наместо на  досегашното седиште на ул.,,Цветан Димов,, бр. 14 
Свети Николе. 

 
3. Промената на седиштето ќе важи од 01.02.2010 година. 
  
4. Одлуката влегува во сила со денот на објавување во” Службен гласник на 

Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701-236                 Претседател, 
09.03. 2010година                       на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Васко Пашовски с.р. 
        
 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одредување локација за поставување 

урбана опрема 
 

 Се објавува Одлуката за одредување локација за поставување урбана опрема 
бр. 0701 – 237, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата 
одржана на ден 09.03. 2010 година. 
                               
Бр. 0801-233/7                   Градоначалник, 
09.03. 2010 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз основа начлен 80 од Законот за градење (“Службен весик на РМ” бр. 
130/2009), и член 14 од Статутот на Општина – Свети Николе (“Службен гласник на 
Општина – Свети Николе бр. 1/06), Советот на Општина – Свети Николе, на седницата 
одржана на ден 09.03. 2010 година донесе   
 
 

О Д Л У К А   
за одредување локација за поставување урбана опрема    

 
 

1  
 Се одредува локација за поставување урбана опрема за детско игралиште во 
Свети Николе.  
 

2  
 

 Урбаната опрема за детско игралиште ќе се постави на дел од КП бр. 10013/14 
КО Свети Николе.  
 

3  
 Локацијата го опфаќа просторот: дел од почетокот на Градскиот парк,  десно до 
ул.”Кочо Рацин” во широчина од 24 метри и идолжина од 24 метри.    
 

4  
 Урбаната опрема ќе се користи исклучиво за детско игралиште, со поставената 
урбана опрема: лулашки, клацкалки, тобоган и др. ќе се користи за детско игралиште за 
мали деца.    
 

5  
 Одлуката стапува на сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина  Свети Никле”    
 
Бр.0701- 237                                                        Совет на Општина   Свети Николе  
09.03. 2010 година                                                               Претседател,  
Свети Николе                                                                  Васко Пашовски с.р. 
         
 
       
 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за работа на Советот на Општина Свети 

Николе за 2010 година 
 

 Се објавува Програмата за работа на Советот на Општина Свети Николе за 
2010 година бр. 0701 – 238, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата одржана на ден 09.03. 2010 година. 
                          

             
Бр. 0801-233/8                    Градоначалник, 
09.03. 2010 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                 Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 09.03. 
2010  година донесе 
 
 

П Р О Г Р А М А  
за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2010 година 

 
 

I. ОПШТ ДЕЛ 
 
Според надлежностите што се определени со Уставот на Република 

Македонија, Законот за локалната самоуправа, Статутот и Деловникот за работа на 
Советот на Општина Свети Николе,  Советот донесува Програма за работа за 2010 
година. 
 Во Програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на Советот 
во календарската 2010 година согласно надлежностите кои се во ингеренции на 
Советот. 
 Програмата овозможува транспарентност во работата на Општината и е 
отворена за постојано проширување и дополнување согласно со укажувања на 
заинтересирани субјекти и поединци од Општината. 
 
II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
 
ИИ.1.Прво тромесечие – период Јануари – Март 2010 година 
1. Донесување на Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 

2010 година. 
Изработува: Комисија за изготвување на Програмата за работа на Советот на 
Општина Свети Николе. 
 Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
 
2. Извештај за реализирање на Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Свети Николе за 2009 година. 
Изработува: Одделение за комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
3. Извештај за реализирање на Програмата за изградба, реконстгрукција и 
одржување на локални патишта и улици во  Општина Свети Николе за 2009 година. 
Изработува: Одделение за комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
4. Извештај за реализирање на Програмата за комунални дејности на Општина 
Свети Николе за 2009 година. 
Изработува: Одделение за комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
5. Извештај за реализирање на Програмата за искористувањето на средствата за 
јавно осветлување на Општина Свети Николе за 2009 година. 
Изработува: Одделение за комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
 
6.Извештај за реализирање на Програмата за изработка, измени и дополнување на 
Урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2009 година. 
Изработува: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
7. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на културата за 2009 година. 
Изработува: Стручните служби при општинската администрација. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 
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8. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на социјалната заштита за 2009 година. 
Изработува: Стручните служби при општинската администрација. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
9. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на образованието за 2009 година. 
Изработува: Стручните служби при општинската администрација. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
10. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на спорт, млади и подршка на НВО Секторот за 2009 година. 
Изработува: Стручните служби при општинската администрација. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
11. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита за 
2009 година. 
Изработува: Стручните служби при општинската администрација. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
12.Извештај за работењето на ЈКП”Комуналец” Свети Николе со годишна пресметка 
за периодот од 01.01. до 31.12. 2009 година. 
Изработува:  ЈКП”Комуналец” Свети Николе. 
Донесува: Управен одбор на ЈКП”Комуналец” Свети Николе. 

     Дава согласност: Совет на Општина Свети Николе 
 

13.Извештај за работењето на ЈКП”Комуналец” Свети Николе со          годишна 
пресметка за 2009 година. 
Изработува:  ЈКП”Комуналец” Свети Николе. 

     Донесува: Управен одбор на ЈКП”Комуналец” Свети Николе. 
      Дава согласност: Совет на Општина Свети Николе 
 

 
14.Извештај за работењето на ЈП”Погребални услуги” Свети Николе со годишна 
пресметка за 2009 година. 
Изработува:  ЈП”Погребални услуги” Свети Николе. 

     Донесува: Управен одбор на ЈП”Погребални услуги” Свети Николе. 
    Дава согласност: Совет на Општина Свети Николе 

 
15.Извештаи за работата на: 
- ОУ”Кирил и Методиј” Свети Николе за 2009 година. 
- ОУ”Гоце Делчев” Свети Николе за 2009 година. 
- ОУ “Даме Груев” с. Ерџелија за 2009 година 
- УСО “Кочо Рацин” Свети Николе за 2009 година 
- Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе за 2009 година 
- Дом на Културата “Крсте Мисирков” Свети Николе за 2009 година 
- Народен музеј Свети Николе за 2009 година 

      Изработуваат: Општинските јавни установи 
       Донесува: Училишните односно Управните одбори на установите. 
 
       18. Завршни сметки на: 

- ОУ”Кирил и Методиј” Свети Николе за 2009 година. 
- ОУ”Гоце Делчев” Свети Николе за 2009 година. 
- ОУ “Даме Груев” с. Ерџелија за 2009 година 
- УСО “Кочо Рацин” Свети Николе за 2009 година 
- Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе за 2009 година 
- Дом на Културата “Крсте Мисирков” Свети Николе за 2009 година 
- Народен музеј Свети Николе за 2009 година 

      Изработуваат: Општинските јавни установи 
       Донесува: Училишните односно Управните одбори на установите. 
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          19. Завршна сметка на Буџетот на Општина Свети Николе за 2009  година. 
 Изработува: Одделение за финансии и буџет 
 Донесува: Совет на Општина Свети Николе  
 
 20. Донесување одлуки со отпочнување постапка за изработка на Детални 
урбанистички планови,и проекти за разни делови од градот   
 Изработува одделение за урбанизам, во текот на цела 2010 година   

Донесува Совет на Општината 
 
 21. Одлуки за  отпочнување постапка за изработка на локална урбанистичка 
документација во разни делови во градот., планови и проекти   
 Изработува одделение за урбанизам, во текот на цела 2010 година  
 Донесува Совет на Општината  
 
 22. Одлуки за именување и разрешување на членови на органи на управување 
во органите на јавните претпријатија и установи од Општината во текот на цела 2010 
година  
 Изготвува: јавно поретпријатие или установа  
 Донесува Совет на Општината  
 
 23. Одлуки за измени и дополнувања на донесените програми од Советот за 
2010 година по укажана потреба за промени и дополнувања  
 Изготвува: Изготвувачот на програмата  
 Донесува Совет на Општината  
 
 24. Информација за безбедноста на водата за пиење  
 
 25. Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за 
квартал 4  
 Изготвувач: Одделение за финансии  
 Донесува: Совет на Општината  
 
 26. Одлука за измена и дополнување на одлуката за префрлање средства на 
ЈКП “Комуналец” – Свети Николе  
 Изготвувач: ЈКП “Комуналец”- Свети Николе  
 Донесува: Совет на Општината  
 
 27.Одлука за префрлање средства на ЈП “ Погребални услуги” – Свети Николе  
 Изготвувач: ЈП “Погребални услуги” – Свети Николе  
 Донесува Совет на Општината   
 
 28. Стратегија на локален развој на Општината Свети Николе за периодот 2010 
-2015 година  
 
 29. Одлука за утврдување зони при примена на методологијата за утврдување 
на пазарна вредност  
 Изготвува: одделение за приходи  
 Донесува Совет на Општина – Свети Николе  
 
 30. Извештај за редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојба 
на 31.12.2009 година  
 Изготвува: Одделение за финансии  
 Донесува Совет на Општината  
 
 31. Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина – Свети Николе за 2010 година   
 Изготвува: Одделение за комуналии  
 Донесува Совет на Општината.   
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 32. Заклучок за Информација во писмена форма од надлежните државни органи 
за бројот и видот на ТВ антени и предаватели за мобилна телефонија на подрачјето на 
Општина – Свети Николе.  
  

33. Програма за работа на Советот на Општината за 2010 година  
 Изготвува; Општинска администрација  
 Усвојува Совет на Општината 
 

34.Советнички прашања, Советниците ќе поставуваат на седница по 
исцрпениот дневен ред, кога тоа ќе биде утврдено на самата седница, на предлог на 
некоја од матичните комисии на Советот, на предлог на Градоначалникот, по потреба 
во текот на 2010 година,согласно со Деловодникот за работа на Советот на Општината.     
 

- Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на 
водата за пиење. 

 
II.2. Второ тромесечие – период Април – Јуни 2010година 
 
1. Предлог – План за запишување на учениците во прва година во СОУ “Кочо 

Рацин” Свети Николе учебна 2010/2011 година.  
Изготвува СОУ “Кочо Рацин” – Свети Николе  
Усвојува Советот на Општина Свети Николе 
 
2. Програма  и План за управување со отпад 

           Изработува: Одделение за комунални работи 
            Донесува: Совет на Општина Свети Николе 

 
3. Процена на загрозеноста од природни непогоди, епидемии, епизотии, 
епифитотии и други несреќи за подрачјето на Општина Свети Николе. 
Изработува: Стручните служби при општинската администрација во соработка 
со Дирекцијата за заштита и спасување. 

            Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
4. План за заштита и спасување од природни непогоди, епидемии, епизотии, 
епифитотии и други несреќи за подрачјето на Општина Свети Николе. 
Изработува: Стручните служби при општинската администрација во соработка 
со Дирекцијата за заштита и спасување. 

            Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
5. Профил на Општина Свети Николе 
Изработува: Работна група формирана од Градоначалникот на Општина Свети 
Николе 
Донесува: Советот на Општина Свети Николе 
 
6. Стратегија за локален развој на Општина Свети Николе 
Изработува: Работна група формирана од Градоначалникот на Општина Свети 
Николе 
Донесува: Советот на Општина Свети Николе 
 
7. Информација за состојбата, локацијата и одржувањето на културно-
историските споменици и градбеното наследство на подрачјето на Општина 
Свети Николе. 
- Евиденција на спомениците и спомен-обележјата во нашата општина и 

изработка на проекти за изградба на нови споменици и спомен-
обележувања. 

Изработува: Одделение за комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
8.Програма за одбележувања на значајни празници, настани и личности. 
Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 
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9.Усвојување на Правилник за поставување на урбана опрема. 
Изработува: Одделение за урбанизам и комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
10. Информација за состојбата со гробиштата во Општина Свети     Николе. 

 Изработува: ЈП”Погребални услуги” Свети Николе. 
 Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 
 

11. Информација за состојбата на спортсктие терени и објекти со предлог на 
мерки. 

 Изработува: Комисија за јавни дејности. 
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
 12. Информација за целокупниот имот на Општина Свети Николе. 
 Изработува: Општинска администрација 
 Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
 13. Информација за одржаниот меѓународниот фолклорен фестивал “Тодорица 
2010” 
 

14.  Извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за прво 
тромесечие  во 2010 година. 
Изработува: Одделение за финансии и буџет. 
Усвојува : Совет на Општина Свети Николе. 

 
 15. Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во 
Општина Свети Николе во текот на 2010 година. Реализацијата ќе биде во текот на 
целата година согласно постапките за нивно донесување. 
 

II.3. Трето тромесечие – период Јули – Септември 2010 година 
 

1. Локален акционен план за животна средина 
Изработува: Стручни служби при општинската администрација со НВО 
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
2. Програма за прославување на 14 Септември. 
Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности. 
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
3. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за второ 
тромесечие  во 2010 година. 
Изработува: Одделение за финансии и буџет. 
Усвојува : Совет на Општина Свети Николе. 

 
4.Информација за реализација на проектите кои се реализирани со средства од 
донации. 
Изработува: Одделение за урбанизам и комунални работи. 
 Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 

 
5. Извештај на ревизорот за 2009 година. 
Изработува: Внатрешен ревизор 
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе 
 

     6. Информација за наплата на комуналните такси во 2009 година. 
       Изработува: Одделение за финансии, даноци и ЛЕР 
       Усвојува: Совет на Општина Свети Николе 
 
 

ИИ.4. Четврто тромесечие – период Окотмври – Декември 2010 година 
 
1. Информација за почетокот на школската година, состојбите во претшколиските 

установи и основните училишта. 
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Изработува: Комисија за јавни дејности. 
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
2. Годишни програми за работа на: 
- ОУ”Кирил и Методиј” Свети Николе за 2010/2011 година. 
- ОУ”Гоце Делчев” Свети Николе за 2010/2011   година. 
- ОУ “Даме Груев” с. Ерџелија за 2010/2011 година 
- УСО “Кочо Рацин” Свети Николе за 2010/2011  година 
- Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе за  2010/2011година 
- Дом на Културата “Крсте Мисирков” Свети Николе за 2010/2011  година 
- Народен музеј Свети Николе за 2010/2011  година. 

      Изработуваат: Општинските јавни установи. 
       Донесува: Училишните односно Управните одбори на установите. 

 
3. Програма за одржување на улиците во зимски услови во Општина Свети 

Николе за 2010/2011 година 
Изработува: Одделение за комунални работи 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе  

 
4. Извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за третото 
тромесечие во 2010 година. 
Изготвува: Одделение за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
5.Буџет на Општина Свети Николе за 2011 година 
Изработува: Одделение за финансии и буџет 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 

 
6. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Свети Николе за 2011 година. 
Изработува: Одделение за комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
7.Програмата за комунални дејности на  Општина Свети Николе за 2011 година. 
Изработува: Одделение за комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
8.Програмата за изградба , реконструкција и одржување на локални патишта и 
улици во Општина Свети Николе за 2011 година. 
Изработува: Одделение за комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
 9.Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина 
Свети Николе за 2011 година. 
Изработува: Одделение за урбанизам. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
10.Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
социјалната заштита за 2011 година  
Изработува:Стручните служби при општинската администрација 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
11.Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата 
за 2011 година  
Изработува: Стручните служби при општинската администрација 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
12. Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт, 
млади и подршка на НВО секторот за 2011 година  
Изработува: Стручните служби при општинската администрација 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
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13.Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
образованието  за 2011 година  
Изработува: Стручните служби при општинската администрација 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
14. Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштитата 
и спасувањето и противпожарната заштита за 2011 година. 
Изработува: Стручните служби при општинската администрација. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
15.Програма за прославување на Свети Никола – патронот  на град Свети Николе. 
Изготвува: Одбор  за одбележување на празници, настани и личности. 
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
III.НОРМАТИВЕН ДЕЛ 

 
Со овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина Свети Николе се 

обработува нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во текот на 
2010 година, која се однесува во донесување на нормативни акти за усогласување 
на постојните прописи во изминатиот период од страна на Советот врз основа на 
прописите што ќе бидат донесени во 2010 година. 
 
 
IV. ЗАВРШЕН ДЕЛ 
  

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и 
сите останати учесници да се придржуваат на роковите утврдени со Програмата. 
 Во текот на 2010 година, Советот на Општина Свети Николе ќе ги разгледува и 
сите дополнителни прашања што ќе произлезат во тековното работење. 
 Извршувањето на програмата ќе зависи од законските и финансиските услови. 

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”. 

 
Бр.0701- 238    Совет на Општина Свети Николе 
09.03. 2010 година         Претседател, 
Свети Николе      Васко Пашовски с.р. 
        
        

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за усвојување на Извештајот  за работата на  ОУ  

Дом на култура “Крсте Мисирков “ Свети Николе за 2009 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот  за усвојување на Извештајот  за работата на  ОУ  Дом 
на култура “Крсте Мисирков “ Свети Николе за 2009 година бр. 0701 – 239, што Советот 
на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 09.03. 2010 година. 
                                  
Бр. 0801-233/9                         Градоначалник 
09.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 09.03.2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот  за работата на 

 ОУ  Дом на култура “Крсте Мисирков “ Свети Николе за 2009 година 
 
 

1. Се усвојува Извештајот  за работата на  ОУ  Дом на култура “Крсте Мисирков 
“ Свети Николе за 2009 година. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 239      Претседател 
09.03. 2010година                       на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе             Васко Пашовски с.р. 
        
         
 
       

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2010 
година (Пречистен текст). 

 
 Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Програмата за уредување 

на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2010 година 
(Пречистен текст).бр. 0701 – 240, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 09.03. 2010 година. 
                          

         
Бр. 0801-233/10                         Градоначалник, 
09.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
 
 
 

 Врз основа на член 46 од Законот за радежно земјиште (“Службен весник на 
РМ” бр. 82/2008), 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 РМ” бр. 88/2009) и член 14 од Статутот на Општина – Свети 
Николе бр. 01/2006, Советот на Општина – Свети Николе на седницата одржана на 
09.03. 2010 година донесе   
 
 

О Д Л У К А  
за измена и дополнување на Програмата за уредување на  

 градежно земјиште на подрачјето на Општина – Свети Николе  
во 2010 година (Пречистен текст)   
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Член 1  
 Во програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина – 
Свети Николе за 2010 година (Пречистен текст)  бр. 0701-87/2 од 01.02.2010 година,   во 
точката  10 (десет), се брише ставот еден а останува ставот два кој гласи” Овие 
инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиштен а потесната локација и си 
обезбедуваат приклучок на комуналната инсталација, за индивидуални станбени 
згради- куќи. 
 

Член 2  
 Текстот во точка 11 (единаесет) се брише и се заменува со нов текст кој гласи:  
 Во населените места во Општина – Свети Николе, надоместокот за уредување 
на градежно земјиште ќе се плаќа по зони и тоа на следниот начин:  
 
Прва зона:  
 
За КО: Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, 
Горобинци, КО Свети Николе – за земјоделско земјиште неопфатено во градежнит 
реон. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 400,00 ден/м2.   
 
Втора зона:  
 
 За КО: Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, 
Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје. Надоместокот за оваа зона ќе 
изнесува 200,00 ден/м2.    
 
Трета зона:   
 
 За сите други КО во Општина – Свети Николе, не се плаќа надоместок.  
  

Надоместокот за уредување на градежно земјиште се однесува за изградба на 
индустриски објекти 
 

Член 3  
 Останатиот дел од програмата останува  како што е усвоен од Советот на 
Општината од 24.12.2009 година и Одлуката за измена и дополнување на истата 
(Пречистен текст)   
 Оваа Одлука е составен дел на програмата за уредување на градежно земјиште 
на територијата на Општина Свети Николе за 2010 година (Пречистен текст) 
 

Член 4   
 Се овластува Секторот за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита 
на животната средина да утврди пречистен текст на програмата за уредување на 
градежно земјиште на територијата на Општина – Свети Николе за 2010 година.  
 

Член 5 
 Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”  
 
 
Бр.0701-240                                            Совет на Општина Свети Николе  
09.03. 2010година                                                          Претседател,  
Свети  Николе                                                            Васко Пашовски 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 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за унапредување на 

правата на пациентите 
 
 

 Се објавува Одлуката за формирање на Комисија за унапредување на правата 
на пациентите бр. 0701 – 241, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 09.03. 2010 година. 
                          

            
 

Бр. 0801-233/11               Градоначалник, 
09.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 20 и член 22 став 1 точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 39 од Законот за 
заштита на правата на пациентите (“Службен весник на РМ” бр. 82/08), Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 09.03. 2010година донесе 
 
 

О Д Л У К А 
 за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите 

 
 

Член 1 
 Со ова Одлука се формира Комисија за унапредување на правата на 
пациентите во Општина Свети Николе во состав од девет члена. 
 
 

  Член 2 
Членовите на Комисијата се избираат од редот на претставници на пациентите - 

членови на Здруженија на пациенти, двајца претставници од невладините организации 
што се занимаваат со човечките права и граѓанските иницијативи, двајца лекари од 
општината и тројца членови делегирани од Советот на Општината. 
 
 

Член  3 
 Членовите на Комисиајата не смеат да бидат вработени во здравствени 
установи во кој се укажува здравствена заштита. 

Мандатот на членовите на Комисијата изнесува две години, со право на уште по 
еден последователен избор. 

 
Член 4 

 За членови на Комисијата за унапредување на правата на пациентите се 
избираат: 
 
 
 Од  редот на лекари: 

- Марјан Саздов 
- Рената Бошкова 
 
Од редот на пациенти: 
- Борче Богатинов 
- Крсте Цанков 
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Од редот на невладини организации 
- Александар Миќев 
- Вера Златева 

 
Од редот на советници: 
- Сашо Бошковски 
- Славица Панева 
- Стојче Анастасов 

 
Член 5 

 Средствата за работа на членовите на Комисијата од член четири на оваа 
Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на  Општина Свети Николе. 
 

Член 6 
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во  “Службен гласник на 

Општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701- 241          Претседател  
09.03. 2010год.                на  Совет на  Општина Свети Николе 
Свети Николе      Васко Пашовски с.р.  
         
        

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за бројот и 
статусот на ТВ предаватели и предаватели на мобилната телефонија на 

територијата на Општина Свети Николе 
 
  Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за бројот и статусот на 
ТВ предаватели и предаватели на мобилната телефонија на територијата на Општина 
Свети Николе бр. 0701 – 241/2, што Советот на Општина Свети Николе го усвои на 
седницата одржана на ден 09.03. 2010 година. 
                                    
Бр. 0801-233/12                            Градоначалник, 
09.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                Роберт Ѓоргиев с.р. 
                         
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 09.03.2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Информацијата за бројот и статусот на ТВ предаватели и 

предаватели на мобилната телефонија на територијата на Општина Свети Николе 
 

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Информацијата за бројот и 
статусот на ТВ предаватели и предаватели на мобилната телефонија на територијата 
на Општина Свети Николе. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 – 241/2                   Претседател, 
09.03. 2010година                       на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                  Васко Пашовски с.р.  



 16 

 
С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

 
  

1.Одлука за преотстапување на користење, управување и  
одржување на филтер станицата “Сиври Тепе” на  ЈКП”Комуналец” 
 Свети Николе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. . . . . . . . стр.1 

 
2.Решение за давање согласност на Одлуката за измени и дополнување 

 на Одлуката за формирање на цени на  комуналните  услуги. . . . ………….. . . . . . .стр.2 
 

3.Одлука за промена на седиште на ЈКП “Единство” Свети Николе. . … . .. стр.3 
 

4.Одлука за одредување локација за поставување урбана опрема. . . . . ... стр.4 
 
 5.Програма за работа на Советот на Општина  
Свети Николе за 2010 година. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…….. . . . . . . стр.5 
  
 6.Извештај за работата на ОУ Дом на културата  
“Крсте Мисирков” Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……... . . . .стр.12 
 

7.Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување 
 на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе  
во 2010 година (Пречистен текст) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..стр.12 
  
 8.Одлука за формирање на Комисија за унапредување  
на правата на пациентите. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . стр.14 
 

9. Заклучок за усвојување на Информацијата за бројот и  
статусот на ТВ предаватели и предаватели на мобилната телефонија  
на територијата на Општина Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . .  стр.15 
 
Бр. 0701-233/3 
09.03.2010 година 
Свети Николе 
 

 
 
 
 
 


