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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

13.04. 2010 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 5 

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 Решение  за разрешување и именување на член во Надзорниот 
Одбор за контрола на материјално - финансиско работење   на  ЈКП “Комуналец” 

Свети Николе 
 
                Се објавува Решението  за разрешување и именување на член во Надзорниот 
Одбор за контрола на материјално-финансиско работење   на  ЈКП “Комуналец” Свети 
Николе бр. 0701 – 350, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година. 
                                    
Бр. 0801-369                       Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                                      на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                       
    
 Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), член 36 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на 13.04. 2010 година донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување на член во Надзорниот Одбор за контрола на 

материјално-финансиско работење   на  
ЈКП “Комуналец” Свети Николе 

 
1.Од должноста член во Надзорниот одбор за контрола на материјалното-

финансиско работење на ЈКП “Комуналец” Свети Николе, се разрешува:  
 
- Оливер Панев 

 
2. За член во Надзорниот Одбор за контрола на материјално-финансиско 

работење   на  ЈКП “Комуналец” Свети Николе се именува : 
 
- Гоце Трајчев 

 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник 
на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701-350                      Совет на Општина Свети Николе 
13.04. 2010 година                            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 Одлука  за утврдување на приоритет на проект   
 
                Се објавува Одлука   за утврдување на приоритет на проект   бр. 0701 – 351, 
што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.04. 
2010 година. 
                             
Бр. 0801-369/2                        Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                       
 
   
       

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 како и член 62 став 1 од Законот за 
Локална самоуправа, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
13. 04.2010 година донесе 
 

О   Д   Л   У    К  А  
за утврдување на приоритет на проект   

 
Член 1 

Советот на Општина Свети Николе утврдува дека проектот -  „Изградба на 
пешачка патека во с.Ерџелија, Свети Николе е еден од приоритетите за реализација во 
делот на Рурален развој, активности за поттикнување на развојот на Рурален туризам 
во општината. 

Член 2 
  Проектот “Изградба на пешачка патека во с.Ерџелија -Свети Николе, се поднесува 
за финансисирање до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и 
руралниот развој, врз основа на Јавен повик за достава на барања за користење на 
средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 година. 
 

Член 3 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Свети Николе”. 
                                                                                                                                                                                                                      
 Бр. 0701 -351                                                                Претседател, 
13.04. 2010 година                на Советот 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  Согласноста 

за обезбедување на средства од Буџетот и за реализација на проект 
 

         Се објавува Согласноста за обезбедување на средства од Буџетот и за 
реализација на проект   бр. 0701 - 352, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 13.04. 2010 година. 
                            
Бр. 0801-369/3                           Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                           на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 како и член 62 став 1 од Законот за 

Локална самоуправа, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден  
13. 04.2010 година донесе 

 
СОГЛАСНОСТ   

за обезбедување на средства од Буџетот и за реализација на проект  
„Изградба на пешачка патека во с.Ерџелија” 

 
Член 1 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за обезбедување на 
средства од буџетот на Општината во износ од 2.000.000, денари за реализација на  
проектот -  „Изградба на пешачка патека во с.Ерџелија”, Свети Николе..  
 
 

Член 2 
Советот на Општина Свети Николе дава согласност средствата потрошени од 

Буџетот на Општината за реализација на овој проект да бидат покриени од Агенцијата 
за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој по завршување на 
проектот. 
 
 
                                                                  Член 3  
  Проектот се поднесува за 100% финансирање од Агенцијата за финансиска 
поддршка на земјоделството и руралниот развој, врз основа на правилата на Јавниот 
повик за достава на барања за користење на средства од Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2010 година. 
 

Член 4 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Свети Николе”. 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 Бр. 0701 -352                                                              Претседател, 
13.04. 2010 година                на Советот 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  отпочнување  постапка  за изменување  и   

дополнување   на  Детален  урбанистички  план  за  дел  од   ДУП дел  од  МЗ ( 3 ) 
населба “Бел  Камен”  Плански  опфат  ул. “Септемвриска “,  ул. “Марика   

Арсова”   и  граница  на  градежен  опфат  ,   Свети  Никол 
 
 
                Се објавува  Одлуката  за  отпочнување  постапка  за изменување  и   
дополнување   на  Детален  урбанистички  план  за  дел  од   ДУП дел  од  МЗ ( 3 ) 
населба “Бел  Камен”  Плански  опфат  ул. “Септемвриска “,  ул. “Марика   Арсова”   и  
граница  на  градежен  опфат  ,   Свети  Николе  бр. 0701 - 353, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.04. 2010 година. 
                                  

 
Бр. 0801-369/4                       Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз  основа  на  член  7  став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11   од  Законот  за  

просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден 13.04.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за  отпочнување  постапка  за изменување  и   дополнување   на  Детален  
урбанистички  план  за  дел  од   ДУП дел  од  МЗ ( 3 ) населба “Бел  Камен”  
Плански  опфат  ул. “Септемвриска “,  ул. “Марика   Арсова”   и  граница  на  

градежен  опфат  ,   Свети  Николе 
                                                                         Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за  изменување  и   дополнување   на  Детален  
урбанистички  план  за  дел  од   ДУП   дел  од  МЗ ѓ 3 ѓ  населба “Бел  Камен”  Плански  
опфат  ул. “Септемвриска “,  ул. “Марика   Арсова”   и  граница  на  градежен  опфат  ,   
Свети  Николе 
 

                                                             Член 2 
Ова  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето  во  ,,Службен  

гласник  на  Општина  Свети  Николе,,. 
 
Бр.0701 - 353               Претседател, 
13.04.2010 година                        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 Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежно земјиште за 2009 година 

 
                Се објавува  Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежно земјиште за 2009 година бр. 0701 - 354, што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13.04. 2010 
година.                          

           
Бр. 0801-369/5                  Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување 

на градежно земјиште за 2009 година 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои  Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежно земјиште за 2009 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 354       Претседател, 
13.04.2010 година                        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  Заклучокот за усвојување на Годишниот  Извештај за 
реализација на Програмата за изработка, измени и дополнувања на 
урбанистичките планови на територијата на  Општина Свети Николе  

за 2009 година 
 

     Се објавува  Заклучокот за усвојување на Годишниот  Извештај за 
реализација на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистичките 
планови на територијата на  Општина Свети Николе за 2009 година бр. 0701 - 355, што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13.04. 2010 
година.                          

          
Бр. 0801-369/6                   Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                         
   
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишниот  Извештај за реализација на Програмата за 

изработка, измени и дополнувања на урбанистичките планови на територијата на  
Општина Свети Николе за 2009 година 

 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои  Годишниот  Извештај за 
реализација на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистичките 
планови на територијата на  Општина Свети Николе за 2009 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 355        Претседател, 
13.04.2010 година                         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 Годишен Извештај за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа 

на локален економски развој  
 

     Се објавува  Заклучокот за  усвојување на Годишен Извештај за реализација 
на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локален 
економски развој  бр. 0701 - 356, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на 
седницата одржана на ден 13.04. 2010 година.                        

            
Бр. 0801-369/7                          Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за 

активностите на Општина Свети Николе во областа на локален економски развој  
во 2009 година 

 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои  Годишниот  Извештај за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
локален економски развој во 2009 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 356             Претседател, 
13.04.2010 година                        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 Годишниот  Извештај за 

реализација на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на меѓународната соработка  

во 2009 година 
 

     Се објавува  Заклучокот за усвојување на Годишниот  Извештај за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
меѓународната соработка  во 2009 година бр. 0701 - 357, што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13.04. 2010 година. 
                          

             
Бр. 0801-369/8                Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                              на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишниот  Извештај за реализација на Програмата за 

активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка  
во 2009 година 

 
 
 
1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Годишниот  Извештај за 

реализација на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
меѓународната соработка во 2009 година. 
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 . 
2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 357             Претседател, 
13.04.2010 година                        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 Извештај за активностите 

на Општина Свети Николе во областа на промоција и комуникација со јавноста во 
2009 година 

 
     Се објавува  Заклучокот за за усвојување на Извештај за активностите на 

Општина Свети Николе во областа на промоција и комуникација со јавноста во 2009 
година бр. 0701 – 358, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година. 
                          

           
Бр. 0801-369/9                       Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
      
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештај за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на промоција и комуникација со јавноста во 2009 година 

 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештај за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на промоција и комуникација со јавноста во 2009 
година. 

  
2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 358      Претседател, 
13.04.2010 година                       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  Заклучокот за усвојување на Извештај за реализација на 

активностите на Комисијата за родовата рамноправност во 2009 година 
 

     Се објавува  Заклучокот за за усвојување на Извештај за реализација на 
активностите на Комисијата за родовата рамноправност во 2009 година бр. 0701 – 359, 
што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13.04. 
2010 година.                        

            
Бр. 0801-369/10                  Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                 Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештај за реализација на активностите на Комисијата 

за родовата рамноправност во 2009 година 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за реализација на 
активностите на Комисијата за родовата рамноправност во 2009 година. 

  
2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 359      Претседател, 
13.04.2010 година                       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 Извештај за реализација на 
активностите во областа на културата во Општина Свети Николе за 2009 година 

  
     Се објавува  Заклучокот за усвојување на Извештај за реализација на 

активностите во областа на културата во Општина Свети Николе за 2009 година бр. 
0701 – 360, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на 
ден 13.04. 2010 година.                                 

 
Бр. 0801-369/11                     Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештај за реализација на активностите во областа на 

културата во Општина Свети Николе за 2009 година 
 

 
 
1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за реализација на 

активностите во областа на културата во Општина Свети Николе за 2009 година. 
  
2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 360             Претседател, 
13.04.2010 година                           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 Извештајот  за 

активностите на Општина Свети Николе за подршка на НВО секторот  
за 2009 година 

 
     Се објавува  Заклучокот за усвојување на Извештајот  за активностите на 

Општина Свети Николе за подршка на НВО секторот за 2009 година бр. 0701 – 361, што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13.04. 2010 
година. 
                                  
Бр. 0801-369/12                       Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот  за активностите на Општина Свети Николе за 

подршка на НВО секторот за 2009 година 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за активностите на 
Општина Свети Николе за подршка на НВО секторот за 2009 година. 

  
2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 361              Претседател, 
13.04.2010 година                              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  Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација 
на активностите во областа на образованието во Општина Свети Николе  

за 2009 година  
 

     Се објавува  Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 
активностите во областа на образованието во Општина Свети Николе за 2009 година 
бр. 0701 – 362, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана 
на ден 13.04. 2010 година. 
                                   

 
Бр. 0801-369/13               Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                               на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                         
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот за реализација на активностите во областа на 

образованието во Општина Свети Николе за 2009 година 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за реализација на 
активностите во областа на образованието во Општина Свети Николе за 2009 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 362              Претседател, 
13.04.2010 година                           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 Извештајот за реализација 
на активностите во областа на спорт и млади во Општина Свети Николе  

за 2009 година 
 

     Се објавува  Заклучокот за  усвојување на Извештајот за реализација на 
активностите во областа на спорт и млади во Општина Свети Николе за 2009 година 
бр. 0701 – 363, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана 
на ден 13.04. 2010 година. 
                                   

 
Бр. 0801-369/14               Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот за реализација на активностите во областа на 

спорт и млади во Општина Свети Николе за 2009 година 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за реализација на 
активностите во областа на спорт и млади во Општина Свети Николе за 2009 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 363            Претседател, 
13.04.2010 година                       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 Извештајот за реализација 
на активностите на едницата за противпожарна заштита при Општина Свети 

Николе за 2009 година  
 

     Се објавува  Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 
активностите на едницата за противпожарна заштита при Општина Свети Николе за 
2009 година  бр. 0701 – 364, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на 
седницата одржана на ден 13.04. 2010 година. 
                                     
Бр. 0801-369/15                       Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот за реализација на активностите на едницата 

за противпожарна заштита при Општина Свети Николе за 2009 година  
 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за реализација на 
активностите на едницата за противпожарна заштита при Општина Свети Николе за 
2009 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 364             Претседател, 
13.04.2010 година                        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 пренамена на средствата на Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2010 година 

 
     Се објавува  Одлуката за пренамена на средствата на Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2010 година бр. 0701 – 365, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 13.04. 2010 година. 
                                    

 
Бр. 0801-369/16                        Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев 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 реконструкција и изградба на локална патна 
мрежа во Општина Свети Николе 

 
     Се објавува Програмата  за реконструкција и изградба на локална патна 

мрежа во Општина Свети Николе бр. 0701 – 366, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.04. 2010 година. 
                          

          
Бр. 0801-369/17                      Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
  

Врз основа на Законот за јавните патишта (“Службен весник на РМ” бр. 26/96, 
40/99, 96/2000, 29/02, 68/04 и член 36 од  29/02), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 13.04. 2010година ја донесе следната 
                                                                 

П Р О Г Р А М А 
 

за реконструкција и изградба на локална патна мрежа во 
Општина Свети Николе 

 
Општи одредби:   
 Оваа Програма претставува синтеза помеѓу потребите за одржување на 
постојната локална патна мрежа, нејзината неопходна реконструкција како и 
планирањата за изградба на нови локални патишта на ниво на Општина Свети Николе 
од една страна, како и изградба, одржување и реконстрикција на улиците во град Свети 
Николе и пошироко во Општината.  
 Потребите од пробивање, модернизација и одржување (тековно и 
инвестиционо) на локалните патни правци отсекогаш биле и се од перманентно 
значење за комуникација помеѓу населените места во Општината. Исто така, патот 
заедно со водоснабдувањето и неки други основни предуслови за живот на човекот се 
основните потерби за развојот на стопанските капацитети од сите сфери на животот. Во 
таа насока Општината Свети Николе како земјоделско сточарски регион во 
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распространето ридско планинско подрачје, со доизградбата на потребната локална 
патна мрежа до сите населени места може да претендира на подинамичен развој, 
особено на сточарството, полјоделството, ловот, и планинскиот туризам во 
северозападниот дел на Општината во така нарачениот “Ѓуришки регион”. Без 
постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу луѓето, размената на 
добра, дотурот на стока, а со тоа и секаква појава и иницијатива би се соочила со 
плоблеми уште во стартот. Токму од тие причини  Општина Свети Николе, посветува 
исклучително внимание на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на постоечката 
патна мрежа, но ќе се залага за пробивање и изградба на локална патна мрежа до 
населените места каде тоа досега се уште не е сторено. Потребите за развојот на 
локалната патна мрежа се уште се големи иако досега постигнатите резултати посебно 
во последните десетина годинни се видливи и дадоа друг белег на Општината. Ако кон 
сето ова се додаде и нејзината географска местоположба и потербата од регионално и 
магистрално поврзување на целиот источен регион кон главниот град на РМ, кој според 
сите природни правци логички би било да поминуваат низ Општината Свети Николе, 
тогаш се добива слика за потребите од развојот на патната мрежа во Општината на 
сите правци.   
 

Врз основа на Програмата за реконструкција и изградба на локална патна 
мрежа во Општина Свети Николе се предвидуваат да се реализираат следните патни 
правци: 

 
1. с. Ерџелија-с.Мустафино (реконструкција) 
2. Р 105-Амзибегово-крстосница Црнилиште-Пеширово 
3. крстосница(М5-Црнилиште)-Црнилиште-крстосница на пат кон Амзибегово 
4. Локален пат М5-с.Ерџелија 
5. М5(Сарамзалино)-Црнилиште 
6. с.Кнежје-с.Милино(делница с.Кнежје-с.Ѓузумелци 
7. Свети Николе-месност Дивјак 
8. с.Д.Ѓуѓанци-с.Г.Ѓуѓанци-с.Строиманци 
9. М5-с.Делисинци 
10. М5-с.Богословец 
11. с.Преод-с.Крушица 
12. Свети Николе-с.Горобинци и селски улици 
13. с.Горобинци Ѓуриште 
14. с.Мечкуевци с.Куково 
15. с.Мустафино-с.Буриловци 
16. с.Мездра с.Орел 
17. с.Крушица-Р123 
 
За реализација на горенаведената Програма за реконстукција и  изградба на 

локална патна мрежа во Општина Свети Николе се предвидени средства од Буџетот на 
Република Македонија во износ од 510.000 евра. 

Целокупната проектна документација која што е потребна да се изработи за 
Програмата за реконстукција и  изградба на локална патна мрежа во Општина Свети 
Николе ќе биде финансирана од Програмата за уредување на градежно земјиште на 
Општина Свети Николе. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:  
 Оваа Програма стапува на сила   со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 

                                                    Совет на Општина Свети Николе  
Бр. 0701-366                     Претседател, 
13. 04. 2010година                                                        Васко Пашовски с.р. 
Свети Николе                                                                    
  
       

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 изменување и дополнување на Одлуката за 
максималниот број на возила за вршење на авто-такси превоз на патници во  

Општина Свети Николе 
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     Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за максималниот 
број на возила за вршење на авто-такси превоз на патници во Општина Свети Николе 
бр. 0701 – 367, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана 
на ден 13.04. 2010 година.                      

            
Бр. 0801-369/18                       Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз основа на член 54 став 1 алинеа 5 од Законот за превоз во патниот 
сообраќај („Сл.весник на РМ” бр.68/04 и 127/06) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02), Советот на Општина Свети Николе 
на седницата одржана на ден 13.04.2010 год. донесе 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за изменување и дополнување на Одлуката за максималниот број на возила за 
вршење на авто-такси превоз на патници во Општина Свети Николе 

 
 
 

Член 1  
 Во Одлуката за максималниот број на возила за вршење на авто-такси превоз 
на патници во Општина Св.Николе бр.0701-315 од 06.05.2009 година, („Сл.гласник на 
Општина Св.Николе” бр.3/09), во членот 2 на крајот бројот „35” се брише и се заменува 
со бројот „45”. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Св.Николе”. 
                                                                                                                                                                                
 Бр. 0701 -367                                                      Претседател, 
13.04. 2010 година                на Советот 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  Одлуката  за 

пристапување  кон  изработка  и  донесување  на  Локална   урбанистичка планска   
документација   м.в. „Горна  Јурија”   за   делови   од   КП бр. 355/1; КП бр. 356;  КП 
бр. 359;   КП бр. 360;   КП бр. 361;   КП бр. 362;    КП бр. 363;  КП бр. 364;  КП бр. 365;   

КП бр. 367  КО  Амзабегово   Општина  Свети  Николе 
 
     Се објавува Одлуката за  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за пристапување  
кон  изработка  и  донесување  на  Локална   урбанистичка планска   документација   
м.в. „Горна  Јурија”   за   делови   од   КП бр. 355/1; КП бр. 356;  КП бр. 359;   КП бр. 360;   
КП бр. 361;   КП бр. 362;    КП бр. 363;  КП бр. 364;  КП бр. 365;   КП бр. 367  КО  
Амзабегово   Општина  Свети  Николе  бр. 0701 – 368, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.04. 2010 година.                      

         
Бр. 0801-369/19                       Градоначалник, 
13.04. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  7  точка  2  алинеја 4, а во  врска   со  член  13  и  член  17  
од  Законот за  просторно  и  урбанистичко  планирање ( „Службен  весник  на  РМ”  бр. 
24/08 – пречистен  текст ), Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  
одржана  на  ден  13.04.2010  година  донесе 
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ОДЛУКА 
за  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за пристапување  кон  изработка  и  
донесување  на  Локална   урбанистичка планска   документација   м.в. „Горна  

Јурија”   за   делови   од   КП бр. 355/1; КП бр. 356;  КП бр. 359;   КП бр. 360;   КП бр. 
361;   КП бр. 362;    КП бр. 363;  КП бр. 364;  КП бр. 365;   КП бр. 367  КО  Амзабегово   

Општина  Свети  Николе 
 

Член 1 
 Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална   урбанистичка 
планска   документација   м.в. „Горна  Јурија”   за   Делови   од   КП бр. 355/1; КП бр. 
356;  КП бр. 359;   КП бр. 360;   КП бр. 361;   КП бр. 362;    КП бр. 363;  КП бр. 364;  КП бр. 
365;   КП бр. 367  КО  Амзабегово Општина  Свети  Николе за  изградба  на   Откупен  
центар  за  откуп  на  земјоделски  производи.  

Член 2 
 Изработката  на  планот  ќе  започне  по  добивање  на  услови  за  планирање  
на  просторот  од  Органот  на  државна  управа  надлежен  за  вршење на работите  од  
областа  на  просторно  планирање. 

Член 3 
Одлуката  влегува  во  сила  со денот на  објавувањето во     „Службен  гласник  

на  Општина  Свети  Николе”. 
 
Бр. 0701 -368                                                      Претседател, 
13.04. 2010 година                на Советот на Општина Свети Николе 
 Свети Николе                         Васко Пашовски с.р. 
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