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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

29.12. 2011 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 10 

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  Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2012 

година 
  
 

 Се објавува Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2012 година бр. 
0701 – 888 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.12. 
2011 година. 
                                    
Бр. 0801-906                                        Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 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 29.12. 2011  година донесе 
 

П Р О Г Р А М А  
за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2012 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 2012 година. 
 Во Програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на Советот во 
календарската 2012 година согласно надлежностите 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 2011 година 
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1) Донесување на Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2012 година. 

Изработува: Стручна служба 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 2011 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 2011 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 
2011 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 2011 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 2011 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 2011 година. 
Изработува: Стручните служби при општинската администрација. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
8. Извештај за реализација на 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. 
 
9. Извештај за реализација на 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. 

 
10. Извештај за реализација на 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. 

 
11. Извештај за реализација на 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. 

 
12.Извештај за работењето на ЈКП”Комуналец” Свети Николе со годишна пресметка за периодот 
од 01.01. до 31.12. 2011 година. 
Изработува:  ЈКП Комуналец  Свети Николе. 
Донесува: Управен одбор на ЈКП Комуналец  Свети Николе. 

      Усвојува: Совет на Општина Свети Николе 
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13.Извештај за работењето на ЈП”Погребални услуги” Свети Николе со годишна пресметка за 
2011 година. 
Изработува:  ЈП Погребални услуги  Свети Николе. 

     Донесува: Управен одбор на ЈП Погребални услуги Свети Николе. 

     Усвојува: Совет на Општина Свети Николе 
 

14.Извештаи за работата на: 
- ОУКирил и Методиј Свети Николе за 2011 година. 
- ОУГоце Делчев Свети Николе за 2011 година. 
- ОУ Даме Груев” с. Ерџелија за 2011 година 
- УСО Кочо Рацин Свети Николе за 2011 година 
- Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за 2011 година 
- Дом на Културата Крсте Мисирков  Свети Николе за 2011 година 
- Народен музеј Свети Николе за 2011 година 

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

       Усвојува: Советот на Општината 
 
       15. Завршни сметки на: 

- ОУКирил и Методиј Свети Николе за 2011 година. 
- ОУГоце Делчев Свети Николе за 2011 година. 
- ОУ Даме Груев с. Ерџелија за 2011 година 
- УСО Кочо Рацин Свети Николе за 2011 година 
- Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за 2011 година 
- Дом на Културата Крсте Мисирков Свети Николе за 2011 година 
- Народен музеј Свети Николе за 2011 година 

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

       Усвојува: Советот на Општината 
 
          16. Завршна сметка на Буџетот на Општина Свети Николе за 2011  година. 
 Изработува: Одделение за финансии и буџет 
 Донесува: Совет на Општина Свети Николе  
 
          17. 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 2012 година   

Донесува Совет на Општината 
 
 18. 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 2012 година  
 Донесува Совет на Општината  
 
 19. Одлуки за именување и разрешување на членови на органи на управување во органите 
на јавните претпријатија и установи од Општината во текот на цела 2012 година  

 Предлага: јавно поретпријатие или установа  
 Донесува Совет на Општината  
 
 20. Одлуки за измени и дополнувања на донесените програми од Советот за 2012 година по 
укажана потреба за промени и дополнувања  
 Изготвува: Изготвувачот на програмата  
 Донесува Совет на Општината  
 
 21. Информација за безбедноста на водата за пиење  

 Изготвува : Одделение за комунални дејности, ЈКП Комуналец 
 Усвојува: Совет на Општината 
 25. Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за квартал 4  
 Изготвувач: Одделение за финансии  
 Донесува: Совет на Општината  
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 22. Стратегија на локален развој на Општината Свети Николе за периодот 2011 -2015 година  
 
 23. Одлука за утврдување зони при примена на методологијата за утврдување на пазарна 
вредност  

 Изготвува: одделение за даноци  

 Донесува Совет на Општина  Свети Николе  
 
 24. Извештај за редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојба на 31.12.2011 
година  
 Изготвува: Одделение за финансии  
 Донесува Совет на Општината  
  

25. Програма за работа на Советот на Општината за 2012 година  
 Изготвува; Општинска администрација  
 Усвојува Совет на Општината 
 

26.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 2012 година,согласно со 
Деловодникот за работа на Советот на Општината.     
 

II.2. Второ тромесечие  период  Април  Јуни 2012 година 
 
1. Предлог  План за запишување на учениците во прва година во СОУ Кочо Рацин Свети 

Николе учебна 2012/2013 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. Стратегија за локален развој на Општина Свети Николе 
Изработува: Работна група формирана од Градоначалникот на Општина Свети Николе 
Донесува: Советот на Општина Свети Николе 
 
5. 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. 

 
6.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. 
 
7.Усвојување на Правилник за поставување на урбана опрема. 
Изработува: Одделение за урбанизам и комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе. 

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

 Изработува: ЈП”Погребални услуги” Свети Николе. 
 Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 
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9. Информација за состојбата на спортските терени и објекти со предлог на мерки. 
 Изработува: Комисија за јавни дејности. 

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

 
 11. Информација за одржаниот меѓународниот фолклорен фестивал Тодорица 2012. 

12.  Извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за прво тромесечие  во 
2012 година. 
Изработува: Одделение за финансии и буџет. 
Усвојува : Совет на Општина Свети Николе. 

 
 13. Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во Општина Свети 
Николе во текот на 2012 година. Реализацијата ќе биде во текот на целата година согласно 
постапките за нивно донесување. 
 

II.3. Трето тромесечие – период Јули  Септември 2012 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 “Свети Николај”. 
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 2012 
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 2011 година. 
Изработува: Внатрешен ревизор 
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе 
 

     6. Информација за наплата на комуналните такси во 2012 година. 
       Изработува: Одделение за финансии, даноци и ЛЕР 
       Усвојува: Совет на Општина Свети Николе 
 

II.4. Четврто тромесечие  период Окотмври  Декември 2012 година 
 
1. Информација за почетокот на школската година, состојбите во претшколиските установи и 

основните училишта. 
Изработува: Комисија за јавни дејности. 
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
2. Годишни програми за работа на: 
- ОУ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2012/2013 година. 
- ОУ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2012/2013   година. 
- ОУ ,,Даме Груевс,, Ерџелија за 2012/2013 година 
- УСО ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2012/2013  година 
- Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за  2012/2013година 
- Дом на Културата ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2012/2013  година 
- Народен музеј Свети Николе за 2012/2013  година. 

      Изработуваат: Општинските јавни установи. 
       Донесува: Училишните односно Управните одбори на установите. 
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3. Програма за одржување на улиците во зимски услови во Општина Свети Николе за 

2012/2013 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 2012 
година. 
Изготвува: Одделение за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе. 
 
5.Буџет на Општина Свети Николе за 2013 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 
2013 година. 
Изработува: Одделение за комунални работи. 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
7.Програмата за комунални дејности на  Општина Свети Николе за 2013 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 2013 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 2013 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 
2013 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 2013 
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 2013 година  
Изработува: Стручните служби при општинската администрација 
Донесува: Совет на Општина Свети Николе 
 
13.Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието  за 2013 
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 2013 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. 
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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 2012 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 
2012 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 2012 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 објавувањето во Службен гласник на Општина 
Свети Николе. 

 
Бр.0701-888     Совет на Општина Свети Николе 
29.12. 2011 год.                     Претседател, 

Свети Николе               Марјанчо Саздов    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  Програма  за чистење и одржување на улиците и локалните патишта 
во Општина Свети Николе за 2011/2012 година во зимски услови 

 
 Се објавува Програма  за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во 

Општина Свети Николе за 2011/2012 година во зимски услови бр. 0701 – 889 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.12. 2011 година. 
                       
Бр. 0801-906/2                                        Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Роберт Ѓоргиев с.р. 
 
 
 
 Врз основа на член 34 од Законот за јавните патишта (,,Службен весник на РМ,,бр. 84/2008), 
член 15 од Законот за безбедноста во сообраќајот на патиштата (,,Службен весник на РМ,, бр. 
54/07), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“службен весник на РМ” бр. 
5/02) и член 1 и 2  од Законот за јавна чистота (,,Службен весник на РМ,, бр. 111/2008), Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на 29.12. 2011 година, донесе   
 
 

 П  Р  О  Г  Р  А  М  А   
за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина Свети Николе 

 за 2011/2012 година во зимски услови   
 
 

 
1. Општа дел    

 
Согласно член 1, 2 и 12  од Законот за јавна чистота (,,Службен весник на РМ,, бр. 111/2008), 
Општината секоја година донесува Програма за чистење и одржување на улиците и 
локалните патишта во зимски услови.   
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Со Програмата се предвидува: видот и обемот на работите што треба да се извршат, 
финансиските средства, временските рокови за извршување на работите, динамиката и 
начинот на чистењето и одржувањето на улиците во град Свети Николе, каки  локалните 
патишта во општина Свети Николе, опфатени со градежните опфати и урбанистички 
планови, во зимски услови,  во сезоната 2010/2011 година.   
  

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и 
функционирање на сите правни и физички лица за чистење и одржување на улиците и 
локалните патишта во општина Свети Николе во зимски услови, преку:  
 - определување на видот и обемот на работите, временските рокови за извршување 
на работата, динамиката и нивното чистење на снегот и голомразиците од коловозните 
површини;  
 -дефинирање на работите и обврските за сите учесници за нејзина реализација; и  
 - определување на потребните финансиски средства.    
 

 
2. Организациона поставеност на  

учесниците  
 

Преку организационата поставеност ќе бидат дефинирани работите и задолженијата на 
директните учесници вклучени во реализацијата на оваа Програма.   

2.1 Сектор за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина при 
општина Свети Николе  

- ја изготвува програмата;  
- ја организира зимската служба;  
- врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;  

 - го известува Градоначалникот на Општината и Дирекцијата за заштита и спасување да ја 
вклучи механизацијата на градежната оператива кога ЈП ,,Комуналец,,  не е во состојба да одговори 
на задачите на Програмата;  
 - преку средствата за јавно информирање, информира за обврските на зимските служби и 
обврските на учесниците.    
 
 
 2.2. ЈП ,,Комуналец,, Свети Николе   
 
 - ја реализира Програмата за функционирање на зимската служба;  
 - организира редовна приправност со потребна опрема: алат, резервни делови и стручен 
кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација за дејствување во зимски услови;  
 - одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни 
субјекти, ја спроведуваат програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и 
граѓани;  
 - Општината Свети Николе набавува, а ЈП ,,Комуналец,,обезбедува чување и складирање, 
како и растурање на сол и песок и други материјали;  
 - ги подготвува возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во 
исправна состојба за дејствување во зимски услови;  
 - со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за 
отстранување на голомразицата од коловозните површини;  
 - ја оспособуба атмосферската канализација - шахти и сливници за прифаќање на вишокот 
од води при топење на снегот;  
 - води целосна документација за зимската служба;  
 - доставува распоред на лица за приправност со податоци за работната рака и 
механизацијата за секој месец однапред;  
 - врши редовно тековно одржување на возилалта и опремата;  
 - обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата.   
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2.3. Други учесници  
 
 2.3.1. Градежна оператива   
 
 Механизацијата на градежните фирми ги ангажира Општина Свети Николе.Механизацијата 
на градежните фирми ја сочинуваат:  Скипови 4, ровокопачао нож за чистење на снег броја,1 камион 
со нож ФАП 1, камион ФАП 1- трактор ,,Форд, Багер 1. Булдожер 1 број.  

По потреба ќе се ангажираат и други машини. Расчистувањето со оваа механизација ќе се 
врши според плановите - шемите за расчистување на сообраќајниците во градот и локалните 
патишта.  

Целокупната документација за учество на градежната оператива ја води секторот за 
урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната срдина при општина Свети Николе 
- Одделението за комунални работи преку задолжени лица  и тоа  за присуство на механизацијата, 
времето на вклучување, реализираниот број на работни часови и квалитетот на извршените задачи. 
Одговорното лице од Одделението за комунални работи има задача при употребата на 
механизација за снег, или мраз, да ги утврдува уличните препреки (легнати Полицајци, повисоки 
шахти над нивото на асфалтот и други препреки и да го предупреди изведувачот на работите, да 
внимава за нивно оштетување, во спротивно сите настанати штети ќе бидат на терет на изведувачот 
на работите. За извршување на овие работи одговорното лице од нарачателот треба да биде на 
лице место при изведувањето на работите за да укаже на наведените работи). 

Во зимската служба покрај ЈП ,, Комуналец,, при пообемни врнежи на повик на Дирекцијата 
за заштита и спасување се ангажираат и други градежни фирми   
 

 
2.3.2. МВР - Сообраќајна полиција при Одделението за безбедност, го контролира и 

регулира  сообраќајот во новонастанатата состојба на сообраќајниците и секогаш ќе биде  во 
непосредна врска со сите задолжени субјекти за поефикасно оспособување на сообраќајниците.  
  

2.3.3. ЈП ,,Комуналец,,,  ЈП,,Погребални услуги,, и ЈП,,Пазари,, 
 - покрај своите редовни активности врши расчистување на снег на пристапите до 
контејнерите и околу нив;  
 - ги расчистува пешачките зони и тротоарите во централното градско подрачје;  
 - врши сечење и отстранување на паднати дрва и гранки од коловозите и тротоарите;  
 - го расчистува снегот од поважните стази во гробиштата;  
 - контрола врз работата на наведените субјекти вршат инспекциските служби при Општина 
Свети Николе  
 
 - 2.3.4. ЈП ,, Комуналец,,   
 - ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на поголеми количини на 
вода во зимски услови и со цистерни ја отстранува водата во случај на избивање на канализација во 
куќи;  
 - контрола врз работата на  ЈКП ,,Комуналец,, вршат инспекциските служби при општина 
Свети Николе  
  

2.3.5. ,,Електро дистрибуција,, - Свети Николе    
 презема потребни мерки за чистење на снегот од надворешните електроинстелации и 
објекти.   
  

2.3.6. ,,Македонски телекомуникации,, - Свети Николе  
 ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ТТ уреди, инстелации и 
телефонски говорници.  
  

2.3.7. Претпријатијата и заедниците  
 чии објекти и простории се кристат од страна на граѓаните (пазаришта, бензински пумпи, 
паркиралишта и  слично) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и 
голомразицата од овие објекти и простории пред нив.  
  

2.3.8. Претпријатијата, училиштата, заедниците и граѓаните - сопственици, односно 
корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и слични 
објекти) преземаат  мерки за чистење на снегот и голомразицата пред своите објекти. 
  



 10 

2.3.9. Граѓаните, односно сопствениците, станарите и закупувачите на станбени објекти 
го чистат снегот и голомразицата од тротоарите - патеките и приодните места пред своите станбени 
објекти.  
  

Исто така, граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите, при што се води сметка за 
безбедноста на минувачите, надворешните инстелации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира 
пред зградата на начин што ќе обезбеди непречен сообраќај.  
 

1. Обем на одржување  
 

Обемот на одржување на улиците во градот зависи од:  
- густината на населеноста на делови од градот;  
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила; 

 - видот и бројот на инфраструктурните објекти.  
 
 Коловозните површини за оспособување на ниво на градот се 256.761м2 и нивното 
расчистување се одвива по приоритетна листа, а локалната патна мрежа на ниво на Општина  е 
околу  74 км.,имајки во предвид, дека некои локални патни правци се само пробиени а неизградени.   
 
 

ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА  ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ  
ВО ГРАДОТ И ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА  

ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ  
 
 За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во град Свети Николе во сзимски услови 
при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.  
  

Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на улиците, прскање 
со сол по отстранувањето на снегот  и рачно чистење на делници со отварање на ленти за истек на 
водата во сливниците од отмосферска канализација.   
  

Според важноста  на улиците, интензитетот на сообраќајот и местоположбата на истите се 
поделени во 2 приоритетни групи  на одржување. 
 
 Приоритет 1  
 
 Во првата приоритетна група спаѓаат сите приодно-влезни улици во градот, централните 
улици со поголем интензитет на сообраќајот и улици кои го поврзуваат административниот центар и 
тоа: Министерството за внатрешни работи, здравствениот дом и амбуланта и автобуска станица.  

Тие улици претставуваат костур на главните улици во градот со можност за влез и излез на 
секое надворешно возило, пристап до административниот центар и интервенција на органот за 
регулирање на сообраќајот во градот о Општината.  
 
 
 
 Тоа се улиците:  
 

1. ул.,,Карпошева,, - 6.100 м2  
2. ул.,,Плоштад Илинден,, 16.661 м2  
3. ул. ,,Маршал Тито,, 30.202 м2  
4. ул. ,,Вељко Влаховиќ,, 34.661 м2  
5. ул.,,Младинска” 5.316 м2  
6. ул.,,Крсте Мисирков,, 16.944 м2  
7. ул.,,Септемвриска,, 11.437 м2  
8. ул.,,Кочо Рацин,, 10.185 м2  
9. ул. ,,Ленинова,, 2. 774 м2  
10. ул.,,Орце Николов,, 5.409 м2 
11. ул.,,Ударничка,, 6.549 м2  
12. ул.,,Јане Сандански,, 13.115 м2  
13. ул.,,Питу Гули” 15.876 м2  
14. . ул,,Кумановска,, 2.125 м2  
15. ул.,,4-ти Јули,, 8.612 м2  
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16.  ул.,,Македонска,, 7.840 м2  
17. ул.,,Никола Карев,,4.054 м2  
18. ул.,,Скопска,, 9.084 м2  
19. ул.,,Ангел Трајчев,, 1.120 м2   

 
Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат и локалните патишта:  

Локалните патни правци: Свети Николе - с. Немањици,с. Ранченци, с. Мечкуевци, с. 
Патетино, Свети Николе - с. Горобинци, Свети Николе - с. Ерџелија, с. Мустафино,с. 
Буриловци, с. Арбасанци, Свети Николе - с. Амзабегово, с. Делисинци,с. Богословец, с. 
Пеширово, Црнилиште, Свети Николе - с.Ѓуѓанци, с. Орел, Свети Николе - с. Кнежје, Свети 
Николе - с. Стањевци, Свети Николе - с. Сопот, с. Преод, с. Алакинци, с. Малино, с. Крушица, 
Свети Николе  - с. Трстеник, Свети Николе, односно сите локални патни правци во 
општината  
 

Приоритет 2.  
  

Улиците во населените места во Општината ќе се чистат од снег во зависност од 
временската непогода.  

Во вториот приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со посебен  
интензитет на сообраќај. Тие ги поврзуваат улиците од првиот приоритет или даваат 
можност за побрз влез и излез на сообраќајот од пооделни реони во градот.  

 
Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот во градот 

може несметано да се одвива во сите правци и сите реони во градот. Такви улици  во градот 
се:  

  
1. ул.,, Улоф Палме,, 1.450 м2  
2. ул.,,Едвард Кардељ,, 5.437 м2  
3. ул.,,29-ти Ноември,, 5.760 м2  
4. ул.,,Карл Маркс,, 7.463 м2  
5. ул.,,Моша Пијаде,, 1.65о м2  
6. ул.,,Глигор Прличев,, 2.264 м2  
7. улици во населба ,,Сопотски пат,, 4.58о м2  
8. ул.,,Браќа Миладинови,, 3.840 м2  
9. ул.,Првомајска,,1.451 м2  
10. ул.,,Пролетерска,, 1.663 м2  
11. ул.,,Рахилка Гонева,, 2.038 м2  
12. ул.,,Цветан Димов”,, 2.211 м2  
13. ул.,,Јанко Глигоров,, 2.987 м2  
14. ул.,,Пиринска,, 1.797 м2  
15. ул.,,11-ти Октомври,, 3.606 м2    
16. ул.,,Индира Ганди,, 1900 м2   
17. ул. ,,Сутјеска,, 6200 м2  
18. ул.,,25-ти Мај,, 3000  м2 

 
Во овој приоритет спаѓаат сите останати улици во градот по кои се одвива мошне слаб 

сообраќај и претставуваат кракови на улици од претхдниот приоритет или пак сеуште не се 
асфалтирани или отворени па не е можна некоја поефикасна интервенција за одвивање на 
сообраќајот во зимски услови.     

 
Динамика и нивно одржување  

 
 Оспособувањето на коловозите се врши во зависност од временските услови и тоа:  
 - состојбата на присуство на голомразица и оформена снежна покривка  до 20 см. (прва 
состојба на готовност);  
 - Состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см. (втора состојба на готовност).  
  

Оспособувањето, (расчистувањето) на коловозните површини во првата состојба на 
готовност го врши ЈП ,,Комуналец,,, а во втората состојба на готовност ЈП ,,Комуналец,, со 
градежната оператива согласно со договорените обврски.  
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Во првата состојба на готовност ЈП ,,Комуналец,, со својата ангажирана механизација, 
работна сила и абразивни средства , врши оспособување на коловозните површини за сообраќај и 
тоа првенствено на сообраќајниците од првата приоритетна листа. Градежната оператива го 
расчистува делот од околните патишта до населените места од општина Свети Николе.   

Согласно член 22 од Законот за јавна чистота сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат 
оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови за 6 (шест) часа, сметано од 
моментот на почнување на снежните врнежи до оформувањето на снежната покривка. При тоа, 
главните сообраќајници ќе бидат оспособени приоритетно. 
  

Во зимски услови при снежни врнежи сите сопственици, односно корисници  на објекти се 
должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред јавните објекти, со 
што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.  

Во втората состојба на готовност ЈП ,, Комуналец,, заеднио со градежните оператива врши 
оспособување на коловозните површини од првата приоритетна група,а потоа продолжува со 
втората приоритетна група и тоа прво ќе се расчистат сообраќајниците од првата приоритетна група 
до населените места, а потоа ќе се продолжи со улиците од втората приоритетна листа.   
 
 
Механизација, опрема, материјали и работна сила:  
 ЈП ,,Комуналец,, Свети Николе  

1. Прва состојба на готовност:  
 
- Ровокопач со нож за чистење на снег ............број 1  
- ФАП - 13 со нож. . . . . . . ............................ . . .1 број  
- Трактор со распрскувач на сол . . . ........ . . . .1 број   
- трактор со приколка . . . . . . . . ..................... . 1 број  
- Трактор со плуг . . . . . . . . ........................... . . 1 број  

  - Работна рака:  
  
 

1. Возачи . . . . ................................. . . . . . . . . . . . 4  
 2. Работници за опслужување............................. 5    
 
 
 Втора состојба на готовност:  

A) Механизација и оператива од:  
 
 

- ЈП ,,Комуналец,, Свети Николе  
- Ровокопач со нож за чистење на снег број 1  
- ФАП - 13 со нож . . . . . . . . . . . . . . . . .1 број  
- Трактор со распрскувач на сол.. . . . 1 број   
- Утоварувач - Скип . . . . . . . . . . . . .  . .1 број   
- Трактор со приколка . . . . . . . . . . ..  . 1 број  
- трактор со плуг за снег . . . . . . . . . . . 1 број    
 
 

За одржувањето на транзитните улици во градот кои ги поврзуваат регионалните 
патишта, во расчистувањето на снегот ќе учствува ,,Македонија пат” РЕ - Штип со нивна 
механизација, опрема и работна рака, во зависност од приоритетот на потребите.  

 
Работна рака:   

 
Работната рака ангажирана од ЈП ,, Комуналец,, Свети Николе:  
 - раководител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 работник  
 - раководител на смена . . . . . . . . . . . . . .. .. 1 работник  
 - работници за припрема на сол . . . . . .... . .3 работника  
 - Возачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 работника  
 - работници за опслужување . . . . . . . . . ... . 5 работника  
 
 Работната рака за механизација на градежните и други фирми ја обезбедуваат ангажираните 
фирми.    
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Локации за депонирање на снег:  
 

За градот Свети Николе - коритата на ,, Светиниколска река,, и река ,,Периш,, и тоа:  
 - Покрај мостот кај Детска градинка ,, Рахилка Гонева,,, на излезот од градот;  
 - Покрај мостот на река ,,Периш,, кај ,,Југосуровина,, - Свети Николе.    
 
 За другите населени места:  
 
 Времени депонии и други пригодни локации определени во соработка со месната 
самоуправа, во и покрај населените места.    
 
 Финансиски средства потребни за подготовка  
 и реализација на зимската служба  
 
 Финансирањето на активностите прдвидени со оваа Програма ќе се вршат од средствата 
предвидени во Буџетот на општина Свети Николе.  
  

За реализација на оваа Програма потребно е да се обезбедат .500.000 денари.  
 - за набавка на индустриска сол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......  200.000 ден.  
 - за набавка на песок и ризла    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .100.000 ден. 
 - средства за ангажирање механизација  
   и работна рака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200.000 ден.   
 
 Извршување на Програмата и надзор   
 
 Активностите за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови ги 
реализира ЈП ,,Комуналец,, Свети Николе и градежните оператива врз основа на Оперативен план 
изготвен од Секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштитан а животната средина - 
Одделение за комунални работи при Општина Свети Николе со Дирекцијата за заштита и 
спасување.  
  

За одржување на локалните патишта во зимски услови Општината склучува договори со 
градежната оператива оспособена за одржување на локални патишта и  улици.  
 Надзор врз извршувањето на оваа Програма врши Одделението за комуналии и 
Инспекциските органи при Општина Свети Николе.  
 
 Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Свети 
Николе,,    
 
Број 0701-889                                           Совет на Општина Свети Николе  
29.12 .2011 год.                                                                         Претседател,  
Свети Николе                    Марјанчо Саздов 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  Програма  за изработка, измени и дополнувања на урбанистички 
планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година 

 
 Се објавува Програма  за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на 

територијата на Општина Свети Николе за 2012 година бр. 0701 – 890 што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.12. 2011 година. 
                                   
Бр. 0801-906/3                                           Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                          на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 17 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање  (Службен весник 
на РМ бр.60/11-пречистен текст), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
29.12. 2011 година, донесе:   

 

П Р О Г Р А М А 

за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата 
на Општина Свети Николе за 2012 година  

 
 

Член  1 
 
 Се  отпочнува  постапка  за   изменување  и  дополнување  на  Програмата   за изработка , 
измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата  на  Општина  Свети  Николе  за  
2012 година  :  
 
 
1.Измена  и  дополна  на  дел  од  ГУП  за  град  Свети  Николе; 
2.Одлука за проширување на ГУП во м.в. Велешки пат;  
3.Измена  и  дополна  на  дел  од  ГУП  за УЕ “1”и”2” Плански  опфат  меѓу   
    ул.” Младинска”, “29  Ноември “ и ул.”Првомајска”  и   крак  на    ул.”Првомајска”   
     Свети  Николе 
4.Измена   и   дополна  на  дел  од  ГУП  за  локалитет “Мавровица”    плански  опфат   
    на   КП бр.8230/1,   КП бр.8231/3,   КП бр.8232,   КП бр.8233,   КП бр.8234/1  и  КП  
    бр.11674    Свети  Николе 
5.Измена и дополнување на ГУП и донесување на ДУП за изградба на терминал  
   на КП 2233/1; 
6.Измена  и  дополнување  на Дел  од  ГУП за дел  од  населба  “ Рудина “   
7.Измена  и  дополнување  на Дел  од  ГУП  на  северен  и  ју∞ен  влез  на  
   град  Свети  Николе     
8.Изработка на ДУП за постоечката индустриска зона; 
9.Изработка и доснесување на ДУП за сточарски фарми во м.в.  “Чировец”; 
10.Изработка и донесување на ДУП за м.в. “Велешки пат” ; 
11.Измена и дополнување на дел  од  ДУП  бр.0806-323 од 25.03.85 за населба  
     “Рецко маало” ; 
12.Изработка и донесување на ДУП  на дел од МЗ (3) населба “Лиска” бр. 0806- 
     323 од 25.03.1985 година; 
13.Изработка и донесување на ДУП  на дел од Лиска  бр. 08-524 од 26.06.1992  
     година; 
14.Изработка и донесување на ДУП  на дел од Лиска  бр. 1393 од 28.12.1993  
     година; 
15.Изработка и донесување на ДУП  на дел од МЗ (1) населба “Кочо Рацин” бр.  
     0806-98 од 07.02.1986 година; 
16.Изработка и донесување на ДУП  на дел од МЗ (2) населба “Вељко  Влаховиќ”  
     бр. 0806-157 од 20.02.1987 година; 
17.Изработка и донесување на ДУП  на дел од МЗ (3) населба “Лозов расадник”  
     бр. 0806-119 од 19.02.1988 година; 
18.Изработка и донесување на ДУП  на дел од МЗ (2) населба “Сопотски пат”  
     бр. 08-308   од 14.04.1990 година; 
19.Изработка и донесување на ДУП  за дел од У.Е. 1 и 2 Плански  опфат  меѓу  река   
     Периш, ул.” Ванчо  Ангелов”, крак на ул. “Ванчо Ангелов”, “200” и пешачка  патека,  
     Свети  Николе; 
20.Изработка и  донесување  на  ДУП   за   “Стопански  комплекс”  на  К.П.8149   КО   
     Свети  Николе – општина Свети Николе, измена и дополна  
21.Изработка и  донесување  на  ДУП  за   дел   од  У.Е.1 и 2  Плански  опфат меѓу   
     река   Периш , ул. “Кумановска”, ″ Ванчо  Ангелов ″ и ″Вељко  Влаховиќ″  , Општина   
     Свети  Николе  . 
22.Изработка и  донесување  на  ДУП  на  дел од У.Е.”1”    Плански  опфат  меѓу    
     ул.”Карпошева”,”Октомвриска” ,”Кочо  Рацин “ и  “Пиринска”  Општина  Свети   
     Николе 
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23.Изработка  и  донесување на ДУП  на  дел од У.Е. “1”    Плански опфат   меѓу    
     ул.”Вељко  Влаховиќ”, “100”  ,”Кочо  Рацин “ , регулирано речно  корито  и  
     КП 10473 
24.Изработка  и  донесување  на   ДУП  за  дел  од У.Е.”1” и  “2” Плански  опфат меѓу  
     ул.”Карпошева”, “Јанко  Глигоров”   и  “Скопска”, општина  Свети  Николе 
25.Изработка  и  донесување  на   ДУП  за  дел  од У.Е.”1” Плански  опфат меѓу  
      ул.”Карпошева”,” Пиринска , “Крсте  Мисирков”, крак од ул. “Крсте  Мисирков”  и   
      “Јане  Сандански”,Општина  Свети  Николе 
26.Изработка  и  донесување  на   ДУП   на  дел од У.Е. 2    Плански  опфат  помеѓу    
     улиците “Карпошева”, “Скопска”  ,” 4-ти Јули”, “19 –ти Ноември”, “11- та Македонска  
     бригада” и  ул. “100”,Општина  Свети  Николе  
27.Изработка  и  донесување  на   ДУП    на  дел од населба  “Лиска” плански  опфат   
     меѓу   ул. Овчеполска, ул. 100,  ул.Ударничка  и  ул. 200,   Општина  Свети  Николе 
28.Изработка  и  донесување  на   ДУП    Плански  опфат  меѓу  ул.”Карпошева”,  
      ул.”Мирче  Ацев”, ул.”Цветан  Димов”,  ул.”Рахилка  Гонева” , дел од  
      ул.”Вељко  Влаховиќ”  и  ул.”Ленинова”, општина  Свети  Николе 
29.Изработка  и  донесување  на   ДУП   за   индустриска   зона  -  југ   плански   
     опфат   меѓу  ул. “ Маршал  Тито”  и   река  Периш    КО  Свети  Николе ,  
     Општина  Свети  Николе 
30.Изработка  и  донесување  на   ДУП     на  Дел  од    ДУП  ″Рудина″ опфат  на   
      ул.″25 Мај″  и  новопроектирани  улици  
31.Изработка  и  донесување  на   ДУП   за дел од УБ1 измена  и  дополна  ,  
     с.Кадрифаково, КО  Кадрифаково  , општина  Свети  Николе 
32.Изработка  и  донесување  на   ДУП  за       У.Е.1     плански    опфат   Урбан   
     модул  ул. “ Маршал  Тито   “,   ул.″ Септемвриска ″  ул. ″ Ангел  Трајчев ″  и   
     Кеј  на река  Светниколска  , Општина  Свети  Николе 
33.Изработка  и  донесување  на   ДУП    на  дел од МЗ Бр.1 плански  опфат   
     меѓу   ул.Плоштад  Илинден, ул. Ленинова,  ул.Васка Циклева  и крак   
     на ул. Плоштад  Илинден   Општина  Свети  Николе  
34.Изработка  и  донесување  на   ДУП    за   дел   од     У.Е.1 и 2    Плански     
     опфат    меѓу   ул. “ Вељко  Влаховиќ “,   ул.″ Ќиќевачка ″ и  краци  на  
     ул. ″ Ќиќевачка ″ , Општина  Свети  Николе 
35.Изработка  и  донесување  на   ДУП   за дел од индистриска зона  плански  опфат   
      помеѓу ул.”Маршал  Тито “, новопроектирана  улица  и  кеј  на  река  
       “Периш”,Општина  Свети  Николе 
36.Изработка  и  донесување  на   ДУП    за  дел од У.Е. ″1 и ″2″ Плански  опфат  меѓу    
     ул.”Вељко  Влаховиќ”, “Јанко  Глигоров”, ″29-Ноември″ и  
    “Првомајска”,Општина  Свети  Николе  
37.Изработка  и  донесување  на   ДУП  за дел  од  ДУП за  локалитет “Рудине”    
     плански  опфат  меѓу   ул.”25  Мај”,крак на ул.  “Сутјеска”, новопроектирана   улица   
     и крак на ул. “Крсте  Мисирков”, Општина Свети  Николе . 
38.Изработка  и  донесување  на   ДУП  за дел од  У.Е.1  Плански опфат меѓу                
     ул.” Маршал  Тито “, ул.”100 “ граница  на  К.П.10735   и  пристапна  улица,  
     Општина  Свети  Николе,   
39.Изработка и донесување на ДУП на дел од МЗ (2) населба “Кумановско- 
     сопотски пат” бр. 13-110 од 29.11.1995 година;  
40.Изработка и донесување на ДУП на дел од МЗ (1)  “Градски  пазар”  
     бр. 13-132 од 29.12.1995 година;  
41.Изработка и донесување на ДУП на дел од МЗ (1)  “Стопанска  банка”  
     бр. 13-56 од 24.05.1996 година;  
42.Изработка и донесување на ДУП на дел од МЗ (3)  “Бел  камен”  
     бр. 13-100 од 31.07.1998 година;  
43.Изработка и донесување на ДУП на дел од населба “Ливади” бр. 0701-393 од  
     12.07.2000 година; 
44.Изработка и донесување на ДУП на дел од населба “Рудина” бр. 07-442  
     од 17.11.2002 година; 
45.Изработка на ДУП за населбите “Поглед” и “Сопотски пат” опфатен со   
     ГУП за кој нема ДУП  урбан модул ул.”29 Ноември” и ул.”101”; 
46.Измена  и  дополнување   на Дел  од  ДУП за “Кеј  на  река  Светиниколска”  на   
     потег  од  мост  на  ООУ  Кирил  и  Методиј  до   Мост  на  потег Дом на  
     култура  -  Свети Николе;  
47.Измена   и  дополнување  на Дел од ДУП  Дел од МЗ  “1” за  опфат    
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     Урбан  модул   ул.”М. Тито “, ул.”Септемвриска “ , ул.”А.Трајчев “ и  “Кеј  на  
     река  Светиниколска”  бр. 0806-157 од  20.02.1987 година; 
48.Изработка и донесување на УП за м.в.”ГЛАДНА”, на потегот од  
     надвозник  с. Ерџелија до река Азмак од десна страна на регионалниот  пат  
     Куманово – Штип; 
49.Изработка и донесување на УП   вон    населено место Амзабегово  за   
     изградба  на  лесна  и  незагадувачка  индустрија  - индустриска  зона  Овче  Поле   
     КО  Амзабегово ,  Општина  Свети  Николе; 
50.Изработка  и  донесување   на  Урбанистички  план  вон   населено   место  на  КП   
     бр. 2116/1   м.в.” Периш “,  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе; 
51.Изработка  и  донесување   на  Урбанистички  план  вон   населено   место  на  КП   
     бр. 1111/2   м.в.”Црн  Камен”,  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 
52.Изработка  и  донесување   на  Урбанистички  план  вон   населено   место  на  КП   
     бр. 1493/2   м.в.” Горни  ливади”,  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 
53.Изработка   и  донесување  на  Урбанистички    план    вон  населено  место    
     м.в.„ Јан  трло “  КП бр.440/1,   КП бр.440/2, КП бр. 440/10, КП бр. 440/11, КП бр.   
     440/12,  КП бр.440/13, КП бр. 440/14, КП бр.440/15,  КП бр. 440/16, КП бр.440/17,  
     КП  бр.440/18,   КП бр.440/19,   КП бр. 440/20, КП бр. 440/21, КП бр.440/22  и  КП  
     бр. 580   за  стопански  комплекс  ,  КО  Пеширово,   Општина  Свети  Николе 
54.Изработка и донесување на УП вон населено место   на    КП бр.30 ,  КП  бр.31  ,  
     КП бр. 93,   КП бр. 94 , и делови  од  КП  бр. 22/1 ,    КП бр.29/1 , КП бр. 32/1 ,   КП  
     бр. 95/1 ,   КП бр. 95/2 ,   КП бр. 95/3 ,   КП бр. 198    и    КП  бр. 199    за  стопански   
      комплекс  - локалитет  с. Стара  Мездра  ,   КО  Мездра ,  Општина  Свети  Николе. 
55.Изработка  и  донесување  на  УП  вон  населено  место   Горобинци  за изградба  
     на објекти за мало  стопанство  на  К.П.864/1, К.П.868, К.П.869,  К.П.870, К.П.871,  
     К.П.872, К.П.873, К.П.874/1, К.П.874/2,К.П.875/1, К.П.875/2,К.П.881, К.П.1585/1 и   
     К.П.1585/2 м.в.Беш Карач, КО Горобинци,  Општина  Свети  Николе 
56.Изработка и донесување на ЛУПД на  КП бр. 624/5 м.в.”Вршник” ,КО Амзабегово  
     ,  Општина  Свети  Николе   за    инфо    центар   за   потребите  на  Вардарскиот   
     регион ; 
57.Изработка и донесување на ЛУПД   на  КП  бр. 1215 и   дел  од   КП    бр.1218   
     м.в.” Периш “ ,  КО  Свети  Николе   ,  Општина  Свети  Николе; 
58.Изработка и донесување на УП  вон  населено  место     на  КП  бр.2116/1   
     м.в.” Периш “ ,  КО  Свети  Николе   ,  Општина  Свети  Николе; 
59.Изработка  и  донесување  на  ЛУПД  за КП бр.2/2  м.в.  “Голем  осој”,                 
     КО  Немањици, општина   Свети Николе;  
60.Изработка   и   донесување   на  УП   вон   населено  место   КП бр.815  
     КО Амзабегово,   Општина  Свети  Николе; 
61.Изработка и донесување на УП вон населено место м.в.„ Лозов  Расадник “   
     КП бр.1766/2  КО  Свети  Николе - Општина  Свети   Николе;  
62.Изработка и донесување на УП вон населено место  на  КП  бр. 1111/2    
     м.в.”Црн  Камен”  КО Свети  Николе, општина  Свети  Николе 
63.Изработка и донесување на УП вон населено место   на  КП  бр. 1219     
     м.в.” Периш “  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе; 
64.Изработка  и донесување на УП вон населено место  за  КП 1493/2  
     КО  Свети  Николе   , Општина  Свети  Николе; 
65.Изработка  и  донесување на УП   за  село   Малино,  КО  Малино ,   
     Општина  Свети  Николе; 
66.Изработка  и  донесување на УП   за  село    Ерџелија    за    К.П.  2529/1 К.П.    
     2529/2  и  К.П. 2530  , м.в.”Струга” ,   КО  Ерџелија  ,  Општина  Свети  Николе; 
67.Изработка  и  донесување на УП    за  село    Сопот   за    К.П.  969/1 , К.П.  
     970/1, К.П. 971, К.П. 973/2   , м.в. Село ,   КО  Сопот ,  Општина  Свети  Николе; 
68.Изработка  и  донесување на дел  од  УП  за  село Орел   за    КП бр.493  ,  
     м.в. Село ,   КО  Орел ,  Општина  Свети  Николе; 
69.Изработка  и  донесување на дел  од  УП  за  село    Немањици   за  КП  бр.2601/1,   
     м.в. Немањици ,   КО  Немањици ,  Општина  Свети  Николе; 
70.Изработка  и  донесување на дел  од  УП  за  село  Амзабегово  за КП бр.2616, 
     м.в. ″Село ″,   КО  Амзабегово ,  Општина  Свети  Николе; 
71.Изработка  и  донесување на дел  од  УП  за  село  Амзабегово  за  
     КП бр. 2708 , м.в. Село ,   КО  Амзабегово ,  Општина  Свети  Николе; 
72.Изработка и донесување на УП вон населено место м.в.„ Периш “   
     КПбр.2116/1  КО  Свети  Николе  , Општина  Свети  Николе; 
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73.Изработка и донесување на УП вон населено место м.в.„ Шамак”  КПбр.870   
     КО  Амзабегово , Општина  Свети  Николе; 
74.Изработка и донесување на УП вон населено место  на   дел  од  КП 1111/2  
     м.в. Црн  камен ,КО  Свети  Николе   , Општина  Свети  Николе; 
75.Изработка и донесување на УП  вон  населено   место м.в.„ Периш “   
     КПбр.1219 ,  КО  Свети  Николе   , Општина  Свети  Николе;  
76.Изработка и донесување на УП за  дел  од  село Ерџелија ; 
77.Изработка и донесување на УП за  дел  од  село Мустафино ; 
78.Изработка и донесување на УП за  дел  од  село Горобинци ; 
79.Изработка и донесување на УП за  дел  од  село Црнилиште ; 
80.Изработка и донесување на УП за  дел  од  село Амзабегово ; 
81.Изработка и донесување на УП за  дел  од  село Орел ; 
82.Изработка и донесување на УП за  дел  од  село Немањици ; 
83.Изработка и донесување на УП за  дел  од  село Сопот ; 
84.Изработка и донесување на УП за  дел  од  село Кадрифаково ; 
85.Изработка и донесување на УП за село Малино, м.в. Село, КО Малино,     
     Општина  Свети  Николе;  
86.Изработка и донесување на ЛУПД   место м.в.„ Периш “  КПбр.1215 и дел од   
     КП бр.1218,  КО  Свети  Николе , Општина  Свети  Николе;   

87.Изработка и донесување на ЛУПД   за   примарна   и   финална    земјоделска   

     обработка  на    К.П.  118  и  К.П.2563/1    м.в.  Кампур   ,   КО  Павлешенци,    

     Општина  Свети  Николе; 
88.Изработка  и  донесување на ЛУПД    на  КП  бр.1493/2   м.в.Горни   
     Ливади ,  КО Свети  Николе ,  Општина  Свети  Никлов;  
89.Изработка  и  донесување на ЛУПД   на  КП  бр. 3084  м.в.”  Јавор  “  ,   
     КО  Горобинци ,  Општина  Свети  Николе 
90.Изработка  и  донесување на ЛУПД   на   КП  бр. 704,  КП  бр. 705,  КП   
     бр. 706 и  КП  бр. 707  м.в.”  Меѓу  ендеци  “  ,  КО Амзабегово ,  Општина   
     Свети  Николе 
91.Изработка  и  донесување на ЛУПД    за   КП  бр.910   и   КП   бр.911       
     м.в.Беш  Карач “  КО  Горобинци ,  Општина  Свети  Николе 
92.Изработка и донесување на ЛУПД   место м.в.„Ливади “  КПбр.2580, 2581/1 и  
     2581/2 ,  КО  Свети  Николе,Општина  Свети  Николе; 
93.Изработка  и  донесување  на  ЛУПД   место м.в.„Ливади “  КПбр.2581/3, 2581/4  
     и 2581/5 ,  КО  Свети  Николе,Општина  Свети  Николе; 
94.Изработка  и  донесување  на  ЛУПД  за   КПбр.344 , место м.в.„Стари  лозја “    
     КО  Сопот, Општина  Свети   Николе; 
 

Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а  ќе  се  објави  во  “Службен  

гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
Бр.0701-890                                                              Совет на Општина Свети Николе 
29.12. 2011 год.                                                                           Претседател,  
Св.Николе                                                                              Марјанчо  Саздов 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  Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални 

патишта и улици во Општина Свети Николе, во 2012 година 
 
   

 Се објавува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици 
во Општина Свети Николе, во 2012 година бр. 0701 – 891 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 29.12. 2011 година. 
                                    
Бр. 0801-906/4                                        Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Роберт Ѓоргиев с.р. 



 18 

                          
 

Врз основа на Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ” бр. 26/96, 40/99, 96/2000, 
29/02, 68/04 и 84/2008), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден  29.12.2011 
година ја донесе следната 
 

П Р О Г Р А М А 

 
за изградба, реконструкција и одржување на локални 

патишта и улици во Општина Свети Николе, во 2012 година 
 
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 Св.Николе од една страна, како и изградба, одржување и 
реконстрикција на улиците во град Св.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 распространето ридско планонско 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 Св.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 Св.Николе, тогаш се 
добива слика за потребите од развојот на патната мрежа во Општината на сите правци.   
 
Локални патни правци: 
 
Во општина Свети Николе, како локални патни правци се утврдени: 

 

1. Локален пат број 1, од село Амзибегово, спој со регионален пат Р-105, до село 
Црнилиште, во должина од 3,56 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт и додатни банкини 
од по 1,00 метар од двете страни на патот; 

2. Локален пат број 2, од село Црнилиште до спојот со магистралниот пат М-5 кај село 
Сарамзалино, во должина од 2,74 км, изработен од тампониран слој на чакал, од кој 
асфалтирана е делница од 1,3км; 

3. Локален пат број 3, од село Пеширово до село Црнилиште, во должина од 1,4 км, и 
ширина на коловозот од 5,5 м, асфалтиран. 

4. Локален пат број 4, спој од регионален пат Р-105, кон село Ерџелија до село 
Мустафино , во должина од 7,7 км и ширина на коловозот од 5м  изработен од асфалт како и 
банкини од двете страни од по 1м; 

5. Локален пат број 5, од село Ерџелија кон село Кадрифаково до спојот со магистралниот 
пат М-5 кај,  во должина од 2,5,км и ширина на коловозот од 5,5 м изработен од тампониран 
слој на чакал; 
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6. Локален пат број 6, од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валевци” до село 
Д.Ѓуѓанци, во должина од 3,15 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и 
банкини два пати по 1м; 

7. Локален пат број 7, спој од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валевци” до 
село Стањевци, во должина од 3,1км, ширина на коловозот од 5,00 м изработен од асвалт и 
банкини два пати по 1м; 

8. Локален пат број 8, од Свети Николе до село Кнежје, во должина од 2,51 км, ширина на 
коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м; 

9. Локален пат број 9, од село Горобинци до село Сопот, во должина од 3,42км, ширина на 
коловозот од 3,50 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м; 

10. Локален пат број 10, од село Сопот преку село Преод до село Малино, должина од 10,87 
км, ширина на коловозот од 3,5 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м; 

11. Локален пат број 11, спој со магистрален пат” Овче Поле”до село Богословец, во 
должина од 4,7 км, ширина на коловозот од 5,00 м тампонирана; 

12. -Локален пат број 12, од село Преод до село Крушица, во должина од 3,5 км, земјен пат; 
13. Локален пат број 13, спој со магистрален пат М-5 кај” Овче Поле”, до село Делисинци, 

во должина од 2,5 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат; 
14. Локален пат број 14, од село Д.Ѓуганци до село Г.Ѓуѓанци, пробиен патен правец; 
15. Локален пат број 15, од село Г.Ѓуѓанци до село Строиманци, во должина од 3,2 км, исто 

така пробиен-Локален пат број 16, од село Немањици до село Макреш, во должина од 
5,64 км, непробиен; 

16. Локален пат број 17, спој со регионален пат Р-210, кај село Мечкуевци до село 
Ранченци во должина од 1,4 км, и ширина на коловозот од 5 м , асвалтиран; 

17. Локален пат број 18, од село Ранченци до село Патетини, во должина од 3,2 км, и ширина 
на коловозот од 4 м - асфалтиран; 

18. Локален пат број 19, од село Немањици преку Буриловци до село Ерџелија, во должина 
од 14,1 км, земјен пат; 

19. Локален пат број 20, од село Буриловци преку село Арбасанци до село Стануловци  во 
должина од 4,2 км непробиен  земјен пат; 

20. Локален пат број 21, од село Малино преку Алакинци до село Стањевци, во должина од 
6,7км , непробиен  земјен пат; 

21. Локален пат број 22, спој од регионален пат Р-201, кој село Мездра до село Орел во 
должина од 3,51 км и ширина на коловозот од 3 м  изработен од асфалт како и банкини од 
двете страни од по 1м; 

22. Локален пат број 23,село Крушица до спој со пат Малино-Сушица,  во должина од 4 км 
тампониран, од кој 2,0 км е и  асфалтиран. 

 
 
 Од вкупно 98,10 км локална патна мрежа кој се во надлежност на Секторот за 
урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина  на Општина Свети 
Николе, 37,72 км пат веќе се асфалтирани, додека останатите според некаков приоритет 
допрво ќе треба да се модернизираат т.е. изградат.   
 
 

Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални  патишта и улици 
во Општина Свети Николе, за 2012 година како извори за финансирање ќе ги има следниве: 

   

А. ИЗВОРИ НА ФИНАСИРАЊЕ  

   

1. Трансфери од магистрални и регионални патишта 3.500.000,00 

.        

 Вкупно: 3.500.000,00      

 

 

 Вака планираните средства во 2011 година ќе бидат потрошени за изградба на нови и 
одржување на постоечките локални патишта и улици како и за зимско одржување во тековната 
година и тоа по следниот распоред на: 
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 Р А С Х О Д И 

 

ЈД ЈД 0 
Изградба и реконструкција на локалн патиштаи  
улици   

    
Санација и реконструкција на улични површини во 
градот 3.000.000,00 

    Зимско одржување на локални патишта и  улици  500.000,00 

      

      

            Се вкупно: 
                    

3.500.000,00 

    

 
Реализацијата на ова Програма воглавно ќе зависи од приливот на планираните средства во 

сите ставки од приходите. 
Доколку не се обезбедат палнираните средства,   Општина Св.Николе ќе определи 

приоритет на планираните објекти по оваа Програма, како и степенот на реализација во рамките на 
обезбедените финансиски средства и други предуслови за отпочнување на работа. По потреба 
Програмата може да биде дополнувана, променувана 

 
 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:  

 Оваа Програма стапува на сила   со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Св.Николе”. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Бр. 0701 -  891                          Советот на Општина Свети Николе             
  29.12.  2011 година                                  Претседател, 
 Свети Николе                                           Марјанчо Саздов 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  Програмаза уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Свети Николе во 2012 година 

     
 

 Се објавува Програмаза уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети 
Николе во 2012 година бр. 0701 – 892 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.12. 2011 година. 
                                   
Бр. 0801-906/5                                        Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз основа на член 46 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Р.М. „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 Р.М. „бр. 88/09), член 15 од Статутот на 
Општина - Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” „бр. 01/.2006,  Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на 29.12. 2011  година донесе  

 
 

ПРОГРАМА   
за уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на Општина Свети Николе во 2012 година  
  

ВОВЕД 
 

 Со оваа Програма се уредува: 
I. Просторот кој е предмет на уредување; 
II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште; 
III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и 

секундарната инфрастурктура; 
IV. Изворите на финансирањето на Програмата; 
V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште; 
VI. Подрачја за уредување на градежно земјиште; 
VII. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата 

распределба; 
VIII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на 

инфраструктурата; 
IX. Преотстапување на простор; 
X. Надомест за изградба и реконструкција на комунални објекти на територијата на 

општината; 
XI. Уредување на градежно земјиште во неурбанизирани селски населби; 
XII. Динамика и извршување на Програмата; 
XIII. Преодни и завршни одредби. 

 
 

I.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 
 

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на земјиштето што се 
уредува се смета, изградено и неизградено земјиштен а просторот на Општина Свети Николе, 
прогласен како градежен реон. 
 
 

II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И 
РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
 

 Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште се 
подразбира: 
 II- 1 Подготвителни работи и 
 II - 2 Расчистување на градежно земјиште 
 
 II – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 
 Под подготвителни работи се подразбира: 

- Оформување на геодетска документација. 
- Извршување на основни геомеханички испитувања за градежни парцели каде ќе се 

градат објекти од комуналната инфраструктура. 
II – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
Расчистување на градежното  земјиште на градежните парцели е со цел да се изврши 

опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура. 
Под расчистување на градежното земјиштен а градежната парцела се смета: 
- Решавање на имотно правните односи; 
- Решавање на станбените прашања на сопствениците кои живат или вршат дејност како 

физичко лице во објектите што се уриваат; 
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- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно земјиште (градежна 
парцела) и селидба на сопствениците со пренесување на покушнината и опремата, 
уривање на објектите со транспорт на материјалот од уривањето до депо. 

 
 
 
 
 III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО 
ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 Под обем на опремување на градежното земјиште се подразбира изградба на објекти на 
инфраструктура, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување: 
водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), нисконапонска електрична,  и друга мрежа со 
приклучоци до градежната парцела. 
 
 Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во 
минатиот период или во моментот кога се уредува. 
 Под степен на опремување на градежно земјиште се подразбира степенот на опременост на 
земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и 
индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела. 
 Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок 
од основниот. 
 III– 1 Основен степен на уреденост претставува опременост со: 

- изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат; 
- изградба на електрична мрежа; 
- изградба на водоводна мрежа и 
- изградба на фекална канализација. 
 
III – 2 Дополнителна опременост на земјиштето: 
- изградба на улици, тротоари, паркинзи, пешачки патеки и други површини (јавно 

зеленило, детски игралишта, спортски терени и др.) согласно урбанистичките планови; 
- изградба на атмосферска канализација и 
- изградба на јавно осветлување. 
Секој вид од објектите од ИИИ-1 и ИИИ - 2 претставува еден степен на уреденост на 

градежно земјиште, па доколку земјиштето е опремено со повеќе објекти од основниот степен на 
уреденост претставува земјиште со повисок степен на опременост. И обратно ако земјиштето е 
опремено со помалку објекти од основниот степен на уреденост претставува земјиште со понизок 
степен на опременост. 

 
III –3 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела: 
а.) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална 

потрошувачка во кои спаѓаат: 
- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни); 
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат; 
- магистрални и примарни водоводи за довод на вода заедно со пратечки објекти; 
-  магистрални и примарни водоводи за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со 

пратечки објекти; 
-  градски плоштади и јавни прометни површини (улици, тротоари, пешачки и други површини 

согласно урбанистички планови); 
- изградба на јавно осветлување и 
- изградба на јавно зеленило. 
 
б.) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши: 
- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта; 
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта; 
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до приклучен орман за 

индивидуални станбени згради и со разводен орман за колективни станбени згради; 
Трошоците за уредување на градежното земјиште, до градежната парцела која е доделена 

на користење, согласно склучените договори со корисниците, ги плаќа Општина Свети Николе, со 
едно приклучно место за секој објект од инфраструктурата за една градежна парцела. 

Трошоците за уредување на градежното земјиште, до градежната парцела согласно склучен 
договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице. 
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Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, 
технички услови и материјални средства, но не подолго од пет години по целосната уплата на 
средствата од страна на инвеститорот. 

 
III – 4 Опремување со објекти од комунална инфраструктура во границите на 

градежната парцела. 
Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и 

сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши корисникот на земјиштето 
(инвеститорот). 

Проектирањето и изградбата на инфраструктурната мрежа за висок напон, друга инсталација 
и објекти, трафостаници или учество во нив, корисникот на земјиштето го регулира согласно 
енергетската согласност издадена од ЕВН - Скопје, КЕЦ - Штип. 

Доколку изградените објекти од комуналната инфраструктура остануваат во границите на 
градежната парцела на корисникот и под објектите што ќе ги гради, корисникот на земјиштето мора 
да побара писмена согласност од надлежниот општински орган, кој дава согласност по мислење од 
соодветното комунално претпријатие. Трошоците за заштита на тие објекти ги сноси корисникот на 
земјиштето. 

Трошоците за пресметување на постојните објекти од комуналната инфраструктура што 
пречат за изградба и користење на објектите што ги сноси корисникот на земјиштето, со исклучок на 
трошоците за пресметување на постојните инфраструктурни инсталации што пречат за изградба и 
користење на објектите изградени без согласност на надлежниот општински орган ги сноси 
корисникот на земјиштето. 

Трошоците за расчистување на градежното земјиште и геомеханичките испитувања ги сноси 
корисникот на земјиштето. Исто така, корисникот на земјиштето е должен да ги надомести на 
Општината, порано направените трошоци за расчистување на градежната парцела. 

 
IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ - РАСХОДИ 

 

А.Извори на финансирање  

ПРИХОДИ                          
ден.  

1 Средства од надоместок за уредување на градежно земјиште од 
корисници на земјиште за изградба на објекти  

8.000.000,00 

2 Средства од надоместок за користење на јавно прометни површини  1.600.000,00 

3 Приходи од јавно осветлување 11.500.000,00 

4 Приходи од закупнина на имот на општина Свети Николе 1.300.000,00 

5. Други неданочни приходи на општината 1.800.000,00 

6. Надомест од продажба на градежно земјиште 15.000.000,00      

    

 ВКУПНО 39.200.000,00 

 
Б. Расходи 

   Буџет Донација 

Ф   УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ     

Ф1 Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ     

    

ГУП, ДУП, УП за село, УП вон населено место -
Урбанистичко архитектонски проекти и ревизија 
на горе наведените 2.000.000,00   

Ф2 Ф20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ     

    Експропријација 500.000,00   

    Геодетски услуги  1.000.000,00   

    
Надзор на изведбени работи во 
инфраструктурата и проектната документација 500.000,00   

  

Подготвување на техничка домументација за 
сите видови на проекти и ревизија на горе 
наведените 1.000.000,00  

    Вкупно  Ф 5.000.000,00   
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      Буџет Донација 

Ј   КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ     

Ј0 Ј0  ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА     

    Фарбање на жардињери  10.000,00   

    Санација и фарбање на клупи во парк и плоштад 10.000,00   

    Фарбање на мостовски констрикции 10.000,00   

    Изградба на пристапни рампи  300.000,00  

   330.000,00    

 Ј 1 Ј10  СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА    

    
Реконструкција на водоводна линија на 
ул.Скопска 300.000,00   

    
Набавка на пумпи за системот за Алтернативно 
водоснабдување 300.000,00   

      600.000,00  

Ј2 Ј20 
ОДВОДНУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 
ОТПАДНИ ВОДИ     

        

        

    Изградба на канализација кај роми на Рудина      2 500.000,00  

    
Реконструкција на речно корито на Горобинска 
река 500.000,00   

    Изградба  на  градска  капела 3.000.000,00  

  Изградба  на  фонтана  во  градски  парк 7.000.000,00  

  Одводнување  во  градски  гробишта 500.000,00  

   13.500.000,00  

Ј3 Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ     

    
Јавно осветлување - потрошувачка на 
ел.енергија 4.500.000,00   

    
Одржување на јавно осветлување во градот и 
селата 350.000,00   

    Набавка на репро материјал 350.000,00   

    Новогодишно осветлување 150.000,00   

    Реконструкција на електро водови низ градот 300.000,00   

      5.650.000,00 0,00 

Ј4 Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА     

    Чистење на јавно прометни површини 1.000.000,00   

    
Чистење на градското речно корито (2 пати во 
годината) 200.000,00   

    Уредување на платоа за контејнери 30.000,00   

    изработка на заштитни мрежи за контејнери 30.000,00   

      1.260.000,00 0,00 

Ј5 Ј50 ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ     

    
Организирање и уредување на постојки за 
патници 100.000,00   

      100.000,00 0,00 

Ј6 Ј60 

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ 
ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА 
РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ     

    Поставување на лежечки полицајци 300.000,00   

      300.000,00  
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Ј7 Ј70 
ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И 
ЗЕЛЕНИЛО     

    
Изградба на парковски површини со детски 
игралишта 500.000,00   

    Одржување на зелени површини околу зградите  150.000,00   

    
Отстранување на исушени дрвја во градската 
средина и парковите 20.000,00   

    Хортикултурно уредување 160.000,00   

    Пошумување 100.000,00   

      930.000,00  

Ј8 Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ     

    Рушење на бесправно изградени објекти 300.000,00   

    Ерадикација на животни скитници и дератизација 50.000,00   

   350.000,00  

ЈД ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА  УЛИЦИ     

    

 Реконструкција на 
ул.”Ленинова”,”Пл.Илинден”,”Кочо Рацин”,”Ангел 
Трајчев” и крак во с.Горобинци 7.930.000,00  

     7.930.000,00    

ЈИ ЈИ0 
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И 
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ     

    

Реконструкција на дел од влезна партија во 
прочистителна станица, испуст во речно корито, 
суви полиња  800.000,00  

    Канализација во село Горобинци 1.200.000,00   

        

      2.000.000,00  

ЈЈ ЈЈ0 ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИИ     

    Расчистување на диви депонии 150.000,00   

    
Рекултивирање на градската депонија „Љубин 
дол “ 550.000,00   

    
Уредување на простори за депонирање во 
селата 200.000,00   

      900.000,00  

ЈК ЈК0 ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)     

        

    Набавка на канти за смет 1/60 100.000,00   

      100.000,00  

ЈМ ЈМ0 
ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ)     

    
Уредување на парковска површина во склоп на 
сточен пазар 350.000,00   

      350.000,00 0,00 

ЈН ЈН0 УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)     

    Набавка и оставување на клупи за седење 150.000,00   

    Набавка и поставување на опрема за весници 20.000,00   

    Набавка и поставување на цветни жардињери 30.000,00   

      200.000,00 0,00 

     ВКУПНО ЗА  Ј - ПРОГРАМА 3.420.000,00  

  ВКУПНО Ј И Ф - ПРОГРАМА 39.200.000.00 0,00 

  СЕ ВКУПНО 39.200.000,00 
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По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши прераспоредување 

на средствата на работите од една во друга позиција.  
  
 

V .        ПОДРАЧЈА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО  ЗЕМЈИШТЕ  
 
 Градежното земјиште во град Свети Николе е поделено на 2 (две) зони според 
местоположбата во однос на централното градско подрачје.  
 
          Простирање на зоните е следното:  
 
          1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:  

Тргнувајки од раскрсницата помеѓу улица “Младинска” и „Карпошева”, по улицата 
„Младинска” до спој со улица „29-ти Ноември”, десно по улица „29-ти Ноември” до спој со улица 
„Јанко Глигоров”, лево по улица „Јанко Глигоров” до спој со улица „Вељко Влаховиќ”, десно по улца 
„Вељко Влаховиќ” се до сервисот „Бацоц”, десно преку мостот на „Светиниколска река” до улица 
„Маршал Тито” (Дистрибуција), десно по улица „Маршал Тито” до спој со улица „Гоце Делчев” лево 
по улица „Гоце Делчев” со спој со улица „11-ти Октомври”, десно по улица „11-ти Октомври” до спој 
со улица „Септемвриска”, лево по улица „Септемвриска” до спој со улица „Крсте Мисирков”, десно по 
улица „Крсте Мисирков” до спој со улца „Овчеполска”, по целата должина на улица „Овчеполска” до 
спој со улица „Питу Гули”, десно  преку мост (кај Дардо) до улица „Кочо Рацин”, по улица „Кочо 
Рацин” до спој со улица „Крсте Мисирков” и лево со улица „Крсте Мисирков” до раскрсница со 
„Младинска” и улица „Карпошева”   

 
 Надоместокот за прва  зона останува како  во програмата  донесена за  2011 година 
 

          2. Подрачјето на 2-ра зона го опфаќа просторот ограничен со улиците:  
Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона, населбата „Рудина” и 
населбата „Ливади” 

Надоместокот за втора зона изнесува:  
Како за втора зона донесена со програмата за 2011 година.  

 
 4. Како посебно подрачје ќе се земе просторот на новоформираните населби Рудина и 
Ливади  
 

 

VI. Висина на комуналниот надоместок за уредување на градежно 
земјиште на територија на Општина  Свети Николе 

 
 

          Трошоците за уредување на градежното земјиште во сите зони зависат од потребите и 
можностите согласно ДУП за вклучување на нови објекти; доградби и надградби, како и потребите од 
инсталации и пристапи до истите, односно во зависност од степенот на уредувањето. 
Пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се врши 
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 (Сл.весник на РМ бр.88/2009), ќе се пресметуваат и тоа:  

 
1. За станбени објекти:  
- станбени повшини, 1,0,  
- станбени простории со висина  до 2,50м, потпокривен процтор,  
- лоѓија затворена од три страни, 0.4.  
- подлогија затворена од две страни,0,3,  
- балкони, тераси, 0,2,  
 - заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2, 
 - помошни простории,остава за гориво, котлари, визба , 0,3,  
 - трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од ојектот, 0,3,  
 - скалишен процтор и заеднички комуникации, 0,3,  
 - стражарница, управител, простории за одмор, 0,5,  
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 - паркиралиштаи  гаражи, 0,1.  
 2. За деловни јавни производни објекти:   
 - простории, 1,0,  
 - магацини, 0,5,  
 - помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,  
 - трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект, 0,4,  
 - скалдишен процтор и заеднички комуникации, 0,5,  
 - паркиралиштаи  гаражи, 0,1,  
 - лоѓија затворена од три страни, 0,5,  
 - лоѓија затворена од две страни, о. 3,  
 - балкони, тераси, 0,4 и  
 - отворен наткриен процтор, о,3.  
 3. За други објекти:  
 - катни гаражи, о,2,  
 - спортски покриени објекти, о,5,  
 - спортски откриени објекти,0,3,  
 - бензински пумпи, гасни станици и базни станици за 50% од површината на 
локацијата, 1,0,  
 - отворени пазаришта-за 30% од површината  на локацијата, 1,0,  
 - базени, 0,2, 
 - трафостаници над 35 Кв, 1,0.  
 (2) По исклучок од став (1) на овој член , во новата корисна површина што ќе се гради 
согласно заверената проектна документација не се пресметуват површините на:   
 - зидови и другите конструктивни елементи,  
 - инсталационите канали,   
 - окната на лифтови,  
 - окна на врати и  
 - отворени паркиралишта. 

 
 Врз основа на тоа висината на надоместокот е даден по зони пооделно:  
                                       

ЗОНА - 1  

1 комунален надоместок по основ на корисна станбена 
површина за новоградби, доградби и надградби 

1.550,00 ден/м
2
 

2 Комунален надоместок по основ на корисна деловна 
површина за локации со неуреден партер, со 
обезбеден пристап и инстелации 

2.900,00 ден/м
2
 

3 Комунален надоместок по основ адаптација од 
корисна станбена површина во корисна деловна 
површина 

1.350,00 ден/м
2
 

4 За објекти од категорија А-2(колективно домување) за 
станбен простор 

2.900,00 ден/м2 

5. За објекти од категорија А-2(колективно домување) за 
деловен простор 

4.600,00 ден/м2 

 
ЗОНА - 2 

1 комунален надоместок по основ на корисна станбена 
површина за новоградби, доградби и надрадби 

1.450,00ден.м/
2
 

2 Комунален надоместок по основ корисна деловна 
површина за локации со неуреден партер, со 
обезбеден пристап и инстелации 

2.300,00 ден/м
2
 

3 Комунален надоместок по основ на адаптација од 
корисна станбена   површина во корисна деловна 
површина 

850,00 ден/м
2 

 

4 За објекти од категорија А-2(колективно домување) за 
станбен простор 

2.500,00 ден/м2 

5. За објекти од категорија А-2(колективно домување) за 
деловен простор 

4.200,00 ден/м2 
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Населба “ЛИВАДИ” и “РУДИНА” 
 
          За новоформираните населби “Ливади” и “Рудина” ќе важат цените од 1 зона поради тоа што 
во истите има најголеми трошоци за инфраструктурно уредување. 
Со оглед на тоа, што веќе има изградени објекти за кои ќе се води постапка за легализација, а кои 
имаат дел од инфраструктурата (водовод, канализација, електрика) наведената сума ќе се корегира 
доколку инвеститорите имаат писмен доказ за сопствени учество во постојните водови. 
 

ИНДУСТРИСКА ЗОНА 

 
Комунален  надоместок по основ корисна деловна површина изнесува 1.000,00 ден/м

2
   

 Оваа индустриска зона го опфаќа просторот од Земјоделското училиште кон Овче Поле, од 
двете страни на регионалниот пат Свети Николе - Овче Поле се до границите определени со 
ГУП. Инвенститорите кои ќе градат надвор од границите на ГУП се ослободени од трошоци 
за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, 
но со претходно обезбедување на сите потребни согласности. 
 
ИНДУСТРИСКА ЗОНА “МАЛО СТОПАНСТВО” 

 
Како посебен простор се појавува планираната Малостопанска Индустриска зона, која го 

опфаќа реонот помеѓу реката Периш, патот од “Југосуровина” до Здружението на возачите и патот 
Куманово - Штип.  

Висината на комуналниот надоместок за овој дел на индустриска зона ќе биде дополнително 
утврден со одлука на Совет на Општина Свети Николе по извршена детална анализа за изработка 
на инфраструктурата во овој дел на зоната “Мало стопанство”. 

За корисна деловна површина со целосно уреден партер, трошоците за уредување на 
градежното земјиште на деловен простор со целосно уреден партер на секој локалитет 
посебно е различен без разлика во кој дел од градот е лоциран. Истиот зависи од степенот 
на уредувањето што ќе се предвидува со посебни Програми кои исто така ќе ги донесува 
Советот на Општина Свети Николе. 
          Според степенот на уредување и донесените Програми ќе бидат изготвени посебни 
пресметки од ЕЛС Општина Св.Николе, по кои ќе се врши лицитирање на локациите, а потоа 
ќе се врши уредување на партерот според Програмата и инвестиционо- техничката 
документација, која ќе биде изготвена за содветниот локалитет. 
 

          За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за уредување на 
градежното земјиште, досега уплатените средства ќе се пресметуваат како соодветен платен 
дел  од надоместокот  во  м

2
, според важечките цени во моментот на плаќањето. Останатиот 

неизмирен дел за кој не е извршено  плаќањето, до денот на стапувањето во сила  на оваа 
Програма ќе се применуваат цените согласно оваа Програма.  
 
             Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното земјиште, ќе го уплатуваат на 
одложено плаќање, уплатениопт дел од надоместокот ќе им се пресметува според важечките цени 
на денот на плаќањњето на истите. Доколку во меѓувреме настанала промена на цената, согласно 
Програмата, акт на Советот на Општината или друг законски односно подзаконски акт, наплатата се 
пресметува според важечките цени на денот на плаќањето. 

 Договорот за уредување на градежното земјиште помеѓу  Општина Свети Николе и 
инвеститорот се заклучува по целосната уплата на надоместокот за уредување на градежно 
земјиата.  

 Советот на Општина Свети Николе може да донесе Одлука за делумно или целосно 
ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за објект од 
јавен интерес или за објкет во индустриска зона по претходно доставен бизнис план со точно 
дефиниран број  и динамика на остварени вработувања.  

 Општина Свети Николе при наплатувањето на надоместокот за уредување на 
градежното земјиште ќе ги рефундира вложените средства на лицата кои во изминатиот 
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период финанирале во изработката на деталните урбанистички планови, само во случај кога 
е во прашање општ јавен интерес и ако тоа било предвидено во тогашната програма.  

 При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за 
уредување на градежното земјиште не се наплатува.  

 Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на 
објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното 
комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на 
инфраструктурните мрежи и објкети во Општината.  

Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат , Општината ќе 
склучи договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште само 
за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.  

 По добивањето на дополнителната согласност надоместокот за уредување на 
градежното земјиште за оваа секундарна мрежа од индивидуалната потрошувачка се 
наплатува по упросечени цени.  

 

 

VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И 
ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА  

 

 За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се склучува 
Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште по писмена 
формадиректно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга 
страна, по доставена проверена проектна документација и доставено решение за локациски 
услови и енергетски согласности.  

 Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг 
вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се 
неповратни.  

 Во случај  кога опремувањето на градежното земјише е завршено во претходниот 
период за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок 
до висината на реалните трошоци за уредување -целосен надоместок.  

 Во случај  кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната 
инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) 
корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.  

 Во случај  кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се 
уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делуно 
уредување на земјиштето – делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.  

 За објекти за кои до донесување на Законот за Локална самоуправа има склучени 
Договори за надоместок за уредување на градежно земјиште, а врз основа на донесените 
тогашни Решенија за локациски услови, помеѓу корисниците на земјиштето и Општина Свети 
Николе и во меѓувреме се поништени решенијата за локациски услови, а е издадена нова 
заверена проектна документација, ново настанатите односи ќе се регулираат со Анекс 
договор кон основниот Договор помеѓу Општината и корисникот на земјиштето. За исотот 
корисникот на земјиштето е должен да достави документ – дека во претходниот период 
документацијата му била поништена.  

 Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор 
од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална 
инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ѓи 
извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување 
писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и 
писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура, не се признаваат, 
освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови 
урбанистички планови, истите се вклопуваат.  
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 За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за изградените 
објекти од инфраструктура, оверено од надлежен орган и изградените инфраструктурни 
мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - 
делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената 
инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.  

 Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната 
самоуправа;  овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без 
надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на Локалната самоуправа 
целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.  

 Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип 
на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со 
обезбедување на инструмент (клаузула) во договорот за сигурна динамика и гаранција за 
исполнување на договорната обврска. Во функција на принципот на одложено плаќање се 
воспоставуваат “прагови” во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното 
плаќање кои се формирани на следниот начин:  

 -За вкупен износ на надоместокот до 32.000,00 денари надоместокот за уредување на 
градежно земјиште ќе се плаќа при склучува на договорот во целост. 

-За вкупниот износ на надоместокод од 32.000,00 денари до 96.000,00 денари  
надоместокод за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на 
договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати. 

 

- За вкупен износ на надоместокот над 96.000,00 денари надоместокот за уредување на 
градежно земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се 
плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати. 

 

При наплатување на надомстокот за уредување на градежно земјиште во случај на 
легализација (каде има донесено ДУП-ови) на веќе изградени објекти плаќањето ќе се врши на 
24 еднакви месечни рати, без оглед на вивината на надоместокот, по утрдени законски акти. 

Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата каматата и застареноста на 
обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од договорот помеѓу инвеститорот и органот 
на општината надлежен за уредување на градежно земјиште. 

 

VIII. ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

           1.Минималната корисна станбена површина за изградба на објект на нова локација на 
која се пресметува комунален надоместок се утврдува на (минимум) 140м

2
. 

 

          2. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен простор од времен 
карактер се плаќа по Програма, како и за објекти од цврст материјал (стален карактер) само за 
корисна станбена површина на деловен простор.  
 
          3.Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема оваа Програма во 
висина на износот што е утврден според локалитетот кој се уредува. т.е. зоната. Според Програмата 
се утврдени 2 (две) зони  кој го опфаќаат целото подрачје на изградениот стар дел на градот.  
 
          4. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат објект се плаќа 
надоместок во висина утврдена со програмата, според локалитетот на кој се гради, намален за 
корисната површина на објектот кој се урива доколку истиот бил легално граден објект, и поседува 
уредна инвестиционо- техничка документација. 
          5.За бесправно изградени објекти, а накнадно вклопени (легализација) во Урбанистичкиот план 
ќе се плаќа комунален надоместок во висина утврдена со оваа Програма според локалитетот во кој 
се наоѓаат.   
 
 Договор за уредување на градежно земјиште помеѓу  Општина Свети Николе и инвеститорот 
се заклучува по целосната уплата на надоместокот.  
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IX. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА 
 
 1. Градителите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, водовод, 
електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа како и други видови објекти и инсталации ќе плаќаат 
надоместок во висина на вредноста на градежните работи и тоа за вредност: 
 

до 100.000,00ден 1%  

од 100.000,00 до 
500.000,00 ден 

0.6% но не помалку од 
1.000,00ден 

од 500.000,00 до 
1.000.000,00 ден 

0,5% но не помалку од 
3.000,00ден 

од 1.000.000,00 до 
5.000.000,00 ден 

0,3% но ме помалку од 
5.000,00ден 

над 5.000.000,00 ден 0,2%  

 
 Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со превземање на цените 
од тендерската документација. 
 Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна работа истата 
ќе се определи според просечната цена од три субјекти во тековниот период. 
 Инвеститорите на градежни и градежно занатски работи на објектите, тековно и 
инвестиционо одржување, поправки, адаптации, урбано-санационо мерки и слични работи на кој  не 
се пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште ќе плаќаат надоместок за претходни 
работи во висина од 1% од вреднсота на градежните и градежно-занатските работи, но не помалку 
од 1000,00ден. 
 
 2. За изградба на објекти во село и вон населени места инвеститорите на стамбени објекти, 
јавни деловни, стопански И индустриски објекти, помошни прсотории, гаражи и сл. Кој се градат во 
урбано подрачје на населените места во Општина Свети Николе ќе плаќаат надоместок за 
уредување на градежно земјиште во висина од 10% од надоместокот од втората зона во градот.  
 Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си 
обезбедуваат приклучок на комуналната инсталација. 
 
X. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  ВО НЕУРБАНИЗИРАНИТЕ  СЕЛСКИ НАСЕЛБИ 

 
 Во населените места во Општината - 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 градежниот реон. Надоместокот за оваа 
зона ќе изнесува 400,00 денм2.  

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 Општината - Свети Николе, не се плаќа надоместок.  
 
  Надоместокот за уредување на градежно земјиште се однесува за изградба на индустриски 
објекти. 
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XI. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НАПРОГРАМАТА 
 
 Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од 
приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства. 
 
 Опремувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за градење на објекти 
од комуналната инфраструктура. 
 
XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
 1.За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Свети 
Николе. 
 
 2.Градоначалникот на Општина Свети Николе е должен за прераспоредувањето на 
средствата на работите од една во друга позиција во износ од над 20% да го информира Советот на 
Општина Свети Николе. 
 
 3. Ова Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Свети Николе”, а ќе се применува од 01.01.2012 година. 
 
 
Бр. 0701-892         Советот на Општина Свети Николе 
Свети Николе            Претседател 
29.12.2011година                Марјанчо Саздов 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  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа  на 
Локалникот економски развој во 2012 година 

   
 

 Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа  на Локалникот 
економски развој во 2012 година бр. 0701 - 893 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.12. 2011 година. 
                                   

 
Бр. 0801-906/6                                        Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 
 
 
 Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” 
бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 29. 12. 2011 година, донесе: 
  

ПРОГРАМА  
за активностите на Општина Свети Николе во областа на  

Локалниот економски развој во 2012 година  
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Рамка на програмата  
 Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува: 
 „Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на 
развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на 
развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој 
контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и 
промовирање на партнерство”. 
 Оваа област е предмет на уредување со следните закони:  
- Закон за трговија („Сл. весник на РМ” бр. 16/04) 
- Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04) 
- Закон за вршење на занаетчиска дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04) 
- Закон за  туристичка дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04) 
- Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ” бр. 38/04) 
- Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ” бр. 28/04). 
 Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени надлежности на 
Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, кои 
што треба да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Свети Николе во 2012 година ќе 
бидат насочени кон ревидирање на дел од постоечките акти, како и донесување на нови, со цел 
исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа 
област.   
   
 
 Развојни приоритети 
 Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски 
развој во текот на 2012 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој 
според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален економски развој и Нацрт 
Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе. Во 2012 година Општината ќе ги насочи 
своите активности кон поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на 
претприемништвото на локално ниво, поддршка на рурален развој и промоција на алтернативни 
форми на туризам – како можност за создавање на дополнителни приходи во општината и нови 
вработувања. 
 
 Цел  
 Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку 
реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби  на Општина 
Свети Николе.  
 
 

Програмски активности 
  Проектите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој ќе бидат 
насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените 
развојни и структурни приоритети. За реализација на активностите во 2012 година, тековните задачи 
ќе се однесуваат на воспоставување и ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП 
секторот во општината, давање на консултантски услуги на МСП секторот, организирање на обуки, 
семинари и работилници за МСП, состаноци со МСП по дејности, посредување при вработување во 
МСП, како и остварување на контакти и соработка со релевантни домашни и меѓународни 
организации и институции.  
 Општина Свети Николе ќе се вклучи во организирање на кампањи и саемски промоции за 
поддршка на активностите за локален и регионален економски развој, поддршка на бизнис секторот 
и промоција на инвестиции. 
 Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на инвестициските 
проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали, капацитети како и одредени 
олеснувања кои ги нуди општината за започнување на нови бизниси и привлекување на инвестиции. 
 Предвидените активности, генерално можат да се групираат во:  
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 Поддршка на локалниот економски развој  
 

 
Ред. бр. 

Активност 

2011 год. 
Предвидени 

средства  
(ден. 

2012 год. 
Предвидени 

средства  (ден.)  

1. 
Печатење на Туристички водич за Свети 
Николе 

150.000 
60 000 

2. 
  
 

 

Сопствено учество на општината во 
проект за организирање на локален саем 
на храна и пијалоци 

 

    
30.000 

          0 

3. 
Поставување на табли за информирање 
на граѓаните 
 

 
60.000           0 

4. 

Сопствено учество на општината во 
проект за Изработка на физибилити 
студија за изведба на единствен систем 
за одведување и пречистување на 
отпадни води за индустриската зона 
Овче Поле и 6 меѓусебно поврзани 
селски населби 
 

     
 
 

 
401.050 

     401.050    

        5. 

Истражување на потенцијалот за развој 
на различни форми на алтернативен 
туризам во општината, утврдување и 
промоција на туристичка понуда   

 

 
 
 

90.000 
 

0 

6. 
Учество во Изработка на физибилити 
студија и Стратегија за ревитализација 
на Старата светиниколска чаршија 

 
150.000 40 000 

7. 

Учество во изработка на веб портал за 
локалната понуда/ побарувачка на 
работна сила и промоција на бизнис 
секторот 

 
150 000 

30 000 

8. 
Подготовка и печатење на промотивни 
материјали 

 
300 000 

 
100 000 

9. Настап на саемски манифестации 60 000 40 000 

10. Изработка на сувенир за градот  80 000 

11. 
Изработка на Стратегија/План за 
енергетска ефикасност 

 
90 000 

12. 

Обновување и промоција на локални 
занаети –практични работилници за 
млади занетчии, изложба на занаетчиски 
производи  

60 000 

10 000 

ВКУПНО: 1 451 050   801 050, 
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Поддршка на регионалниот економски развој  
 

 
Ред. бр. 

Активност 
2011 год. 

Предвидени 
средства (ден.) 

2012 год. 
Предвидени 

средства  (ден.) 

1. 
Учество во финансирање на Центарот 
за  развој на Вардарскиот плански 
регион 

18.485 
(10 ден./жител) 

18.485 
(10 ден./жител) 

                                                        ВКУПНО: 18.485 
 

18.485 

 Финансирање  
 Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупен износ од 
801 050,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2012 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните 
институции, агенции и фондации.  
 
 Распоредување на буџетските средства 
  Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на 
Општината.  
 
 Завршни одредби 

  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи 
реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува 
иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините 
цели.  
  
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Свети Николе”.  
 
 
Бр.0701-893                                       Совет на Општина Свети Николе 
29.12.2011 година                    Претседател                              

Свети Николе         Марјанчо Саздов с 
 
 
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  Програма за активностите на Општина Свети Николе за 
подршка на НВО секторот во 2012 година 

     
 Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе за подршка на 

НВО секторот во 2012 година бр. 0701 - 894 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 29.12. 2011 година. 
                                   

 
Бр. 0801-906/7                                          Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Роберт Ѓоргиев с.р. 
 
                          

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
29.12.2011година, донесе 
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ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Свети Николе  
за поддршка на НВО секторот во 2012 година  

 
I. ЦЕЛИ  

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за 
поддршка на НВО секторот во 2012 година се:  
1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите.  
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на 
граѓани.  
3. Афирмација на Општина Свети Николе како општина со развиена мрежа на НВО кои 
остваруваат соработка со НВО.  
 

II. АКТИВНОСТИ  
 

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе  ќе ги 
преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои 
технички и човечки ресурси.  

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:  
 - сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,  
 - обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,  
 - давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и 

задоволуваат потреби на поголема група граѓани  
 - воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од 

различни интересни групи на делување,  
 - афирмација на Општина Свети Николе во државата и надвор од неа 
Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина 

Свети Николе  ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од 
поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области 
на делување на локалната самоуправа.  
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ВИ. ПОДДРШКА НА НВО 

Буџет  

2011 2012 

1.  Организација на резервни офицери 
на РМ Општинска организациона 
единица Свети Николе 

Општина 
Свети Николе  

20.000,00 28.000,00 

2.  Здружение за едукација и развој 
ПОТТИК – КРСВН Свети Николе 
**Проект: Рана детекција и 
откривање на агресивно и 
деструктивно однесување кај 
младите – 35.000 денари 
**Проект: Едукација на групи од 
ранливите категории на деца – 
99.000 денари 
**Проект: Младински центар – 79.000 
денари 

 
Општина 
Свети Николе 

110.000,00 213.000,00 

3.  Здружение на борци од воен конфлик 
2001-2002 за Општина Свети Николе„ 
Александар Серафимов„ 

Општина 
Свети Николе 

35.000,00 0 

4.  Организација на жени на општина 
Свети Николе 

Општина 
Свети Николе 

30.000,00 0 

5.  Градско Мандолинско Друштво Свети 
Никола Свети Николе 

Општина 
Свети Николе 

105.000,00 0 

6.  Здружение „Демократија” Општина 
Свети Николе 

200.000,00 0 

7.  Народна Техника Свети Николе Општина 
Свети Николе 

20.000,00 0 

                                                                                  

ВКУПНО: 
520.000,00 241.000,00 

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ  

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на 
Општина Свети Никоеле од спонзорства и донации.  

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата 
актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2012 година, ќе 
бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.  
 
IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ  
Освен со финансиски средства Општина Свети Николе активностите на 
здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:  

- покровителство;  
- доделување награди и признанија,  
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,  
- учество на промотивни и протоколарни средби.  
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен 

интерес,  
- организирање кампањи  
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат 

сферите на делување на општината.  
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V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма 

ќе се одвива преку Оддлението за образование, култура, здравство, социјална заштита и 

соработка со здруженија на граѓани и фондации во Општина Свети Николе.  
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен 

гласник на Општина Свети Николе”.  
 
Бр.0701-894                                     Совет на Општина Свети Николе 
29.12.2011 година             Претседател                              
Свети Николе                         Марјанчо Саздов 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  Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа  на социјалната заштита во 2012 година 
     

 Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа  на 
социјалната заштита во 2012 година бр. 0701 - 895 што Советот на Општина Свети Николе 
ја донесе на седницата одржана на ден 29.12. 2011 година. 
                                   
Бр. 0801-906/8                                        Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Роберт Ѓоргиев с.р. 
 

                   
Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 

весник на РМ” бр.5/02) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-
бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 29.12.2011 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

за активностите на Општина Свети Николе  
во областа на социјалната заштита во 2012 година  

 
I.ЦЕЛИ  

Основни цели на оваа Програма се :  
- Обезбедување активен однос на Советот на Општина Св.Николе кон задоволување на 

потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;  
- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;  
- Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;  
- Подобрување на стандардот на граѓаните;  
- Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст;  
- Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските 

содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.  
 
II.АКТИВНОСТИ  
Активностите на Општина Св.Николе во областа на социјалната заштита ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа 
Програма и тоа:  
- Продолжување со проектот Народна кујна со проширување на опфатот на корисници 

од руралните средини;  
- Помош за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди;  
- Помош на социјално загрозени семејства;  
- Помош на лица – жртви на семејно насилство;  
- Помош на лица со посебни потреби; 
- Давање на финансиска поддршка на жените заболени од рак на дојка 
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I. ПРИХОДИ 
 

Р.б
р 

Извори на  финансирање износ 

1. Средства обезбедени од блок дотациии 19.554.407,00 

2. Средства обезбедени од целодневен престој  5.745.400,00 

3. Средства обезбедени од надомест за оброк во детска 
градинка 

653.600,00 
 

4. Средства од донации 450.000,00 

5. Средства обезбедени од Буџетот на општина Свети 
Николе 

1.295.000,00 

 ВКУПНО : 29.198.407,00 

 
АКТИВНОСТИ 

Дотација 
 

Буџет Донации Сопствени 
приходи 

Вкупно 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1. 4 Сервис служба за дотур 
на храна и лекови на 
стари и изнемоштени 
лица 

  60.000 0     60.000 0 

2.  Организирање на 
едукации за превентива и 
надминување на 
социјалните проблеми 
поврзани со 
малолетничкото 
девијантно однесување 

  0 0     0 0 

3.  Превоз за лицата со 
посебни потреби 

  35.000 35.000     35.000 35.000 

4.  Набавка на социјални 
пакети за семејства 
погодени од несреќа и 
елементарни непогоди 

  0 0     0 0 

5.  Канцелариски материјал 
за лицата со посебни 
потреби 

  40.000 20.000     40.000 20.000 

6. 7 Едукации на лицата со 
посебни потреби во 
Дневниот центар за лица 
со посебни потреби – 
посета на градот Крушево 

  50.000 50.000     50.000 50.000 

7.  Рехабилитација на 
лицата со посебни 
потреби – организиран 
летен одмор во Дојран 

  0 120.00
0 

    0 120.00
0 

8.  Одбележување на 3 
декември – Меѓународен 
ден на лица со посебни 
потреби 

  0 40.000     0 40.000 

9.  Новогодишни подароци 
за лицата со посебни 
потреби 

  0 30.000     0 30.000 

10.  Набавка на возило – 
комби за превоз на лица 
со посебни потреби 

    300.0
00 

0   300.000 0 

11. 9 Давање на финансиска 
помош на жени заболени 
од рак на дојка 

   50.000 150.0
00 

10.00
0 

  150.000 60.000 
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12.  Одбележување на месец 
Октомври – месец на 
борба против рак на дојка  

   20.000     0 20.000 

13.  Обуки на стручниот тим 
на Дневниот центар за 
лица со посебни потреби 
за правилно користење 
на опремата инсталирана 
во Сензорната соба и 
изготвување на 
Индивидуални програми 
за лицата од Дневниот 
центар 

   30.000     0 30.000 

14.  Формирање на локално 
координативно тело кое 
ќе работи на 
подобрување на условите 
на лицата со посебни 
потреби 

   10.000     0 10.000 

15.  Формирање на локален 
совет за социјална 
превенција 

   10.000     0 10.000 

16.  Одбележување на други 
значајни меѓународни 
денови  

   30.000     0 30.000 

17. 5 Печатење на промотивен 
материјал 

  60.000 20.000     60.000 20.000 

 
ВКУПНО 

          

 (II) 
Трансфер на средства 

          

1 Блок-дотации Детска 
градинка – плати и 
хранарини 

15.79
7.316 

 

15.79
7.316 

 

      15.797.3
16 

 

15.797
.316 
 

2 Блок-дотации Детска 
градинка-материјални 
трошоци 

3.757
.091 

3.757
.091 

      3.757.09
1 

3.757.
091 

3 Приходи од 
самофинансирање-
Детска градинка 

      6.399.
000 

6.399
.000 

6.399.00
0 

6.399.
000 

  
ВКУПНО 

19.554
.407 

19.554
.407 

245.000 465.000 
 

450.00
0 

10.000 6.399.0
00 

6.399.
000 

26.648.407 26.428.4
07 

 
 
 
III. ФИНАНСИРАЊЕ  
 
      Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се 

финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот на 

Општина Св.Николе предвидени за 2012 година.  

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Св.Николе ќе ги поддржи 

институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од социјалната 

сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:  

- Министрерството за труд и социјална политика на Република Македонија;  

- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;  

- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;  
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 IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА  
 
       Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во 

Буџетот на општината.  

Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени дејности и 

Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Советот на Општина 

Св.Николе.  

 
 
V.АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ  

Во Општина Св.Николе делуваат неколку здруженија на граѓани чија основна цел е 

социјализација и инклузија на социјално запуштени лица, стари и изнемоштени лица, 

маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици. Општината Св.Николе ќе 

ги поддржи активностите на отворените дневни центри за згрижување и социјализација. 

 
**ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ  

Други форми на активности, кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на Општина 

Св.Николе се:  

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која 

располага општината,  

- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на 

претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од областа 

на социјалната заштита. 

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, 

покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со 

остварувањето на нејзините цели и активности. 

 Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

Сл.гласник на Општина Св.Николе.  

 
Бр. 0701-895       Советот на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Претседател 
29.12.2011година               Марјанчо Саздов 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  Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа  на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2012 година 

    
 Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа  на 

заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2012 година бр. 0701 - 896 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.12. 2011 
година. 
                                   
Бр. 0801-906/9                                        Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 
5/02), член 5 од Законот на пожарникарство (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 67/04), член 2 од Законот за 
управување со кризи (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 36/04) и член 2 од Статусот  за општина Св. Николе (,,Сл. 
Гласник на Св. Николе,, бр. 1/2006), Советот на општина Св. Николе на седницата одржана на 29.11.2011 
година, донесе: 
 

ПРОГРАМА 
За активностите на Општина Св.Николе во областа  

на заштита и спасувањето и противпожарната заштита 
во 2012 година  

 
 Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси активности во областа на противпожарната 
заштита, заштитата и спасувањето, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските 
одредби, општина Св. Николе во 2011 година овие активности ќе ги остварува преку Територијалната 
противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Св. Николе, а ќе го покрива и 
подрачјето на соседната Општина Лозово. 
 

I. Цели 
 

 заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во 
населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др.; 

 создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштита на 
лугето и материјалните добра ; 

 обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и 
елеминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди; 

 обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност 
на силите за  заштита и спасување, спасување со кризи и противпожарна заштита. 

 
II. Активности 

 
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и 

Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските 
определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето. 
 
 Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон: 

 Обезбедување целосна заштита и спасување на луѓето и материјалните добра; 

 Техничко осовременување на професионалната противпожарна единица; 

 Обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена единица; 

 Брзо и ефикасно дејствување на целото подрачје на Општина Св. Николе и Општина Лозово; 

 Елименирање на согледаните пропусти и негативности. 
III. Финансирање 

 
Финансирањето на активностите и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, 

утврдени според Програмата ќе биде реализирано од: 
 

 Средствата на Буџетот на РМ; 

 Средствата од Буџетот на Општина Св. Николе; 

 Наплатени премиии од осигурување и имот на пожари; 

 Наплатени премиии од осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од 
употреба на моторни возила; 

 Средства од наплатени парични казни на сторени прекршоци од областа на заштита од 
пожари и експлозии; 

 Доброволни прилози  други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и 
физички лица, наменети за унапредување на заштита од пожари; 

 Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната 
противпожарна единица и 

 Приходи од други општини (Општина Лозово).  
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IV. Распоредување на финансиски средства  
 

 Приходи  

1. Наменска дотација 4.020.000 

2. Наплатени премии од каско осигурување 350.000 

3. Буџет на Општина Св. Николе 1.400.000 

4. Приходи од ПП услуги 100.000 

5. Приходи од други општини (Општина Лозово) 200.000 

6. Вкупно 1 4.020.000 

7. Вкупно 2 - 5 1.850.000 

8. Вкупно 1 - 5 6.070.000 

 
 

 Расходи  

1.  Плати, наемнини  и надоместоци за вработените 4.020.000 

2. Поправки и тековно одржување на возила 350.000 

3. Горива и масла за возила 350.000 

4. Регистрација за возила 70.000 

5. Набавка на антифриз 10.000 

6. Набавка на ПП униформи 250.000 

7. Набавка на техничка и заштитна опрема (ПП црева, 
млазници, напртњачи - В25 и друга ПП опрема) 

350.000 

8. Електрична енергија 90.000 

9. Водовот и канализација 10.000 

10. Телефон  35.000 

11. Награди и признанија за најдобар пожарникар 20.000 

12. Канцелариски материал 5.000 

13. Средства за хигиена 15.000 

14. Одржување на инсталации, градежни делови на 
објектот, варосување, и одржување на електрични 
апарати и друго 

250.000 

15. Прослава за ден на пожарникарите на РМ 15.000 

16. Непредвидени расходи 30.000 

17. Средства за доброволно противпожарно друштво 200.000 

18. Вкупно 1 4.020.000 

19. Вкупно 2 - 17 2.050.000 

20. Вкупно 1 - 17 6.070.000 

 
V. Други форми на активности за подржување и помагање на ТППЕ 

 
Освен со финансиски средства, Советот на Општината и Градоначалникот ќе ги помагаат и 

стимулираат овие активности и со; 

 обележување на Денот на пожарникарите; 

 прогласување на најистакнат пожарникар во извршување на работните обврски при 
гасењето напожари; 

 учество на Градоначалникот и преставници на Советот на средби и настани 
организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави. 

 
    VI.Завршни одредби 
 

За спроведување на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Св. Николе 
 Во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, Државниот инспецтор за заштита од пожари и 
другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот на Општина Св. Николе ќе го следат 
спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзина реализација, како и во 
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покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози за врска со 
остварувањето на програмските цели и активности. 
 
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во “Сл. Гласник на Општина Св. 
Николе”. 
 
 

0701- 896       Советот на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Претседател 
29.12.2011 година                     Марјанчо Саздов 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  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа  на спорт и 

млади  во 2012 година 
 
 

 Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа  на спорт и 
млади  во 2012 година бр. 0701 - 897 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.12. 2011 година. 
                                    

 
Бр. 0801-906/10                                         Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” 
бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 29.12.2011 год.,донесе  

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на спорт и млади во 2012 година 

 
 

I. ЦЕЛИ  
 

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт, млади   
во 2012 година се:  

 1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот 
во градот.  

 2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на 
граѓаните,особено младите и здруженијата на граѓани.  

 3. Афирмација на Општина Свети Николе во која особено внимание се посветува на 
создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни 
активности.  

  
II. АКТИВНОСТИ  
 

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни 
активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.  

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот на 
традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на екипи и 
поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Свети Николе  во државата и надвор од неа.  
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Р. бр. Активност Носител Предвидени средства 
од Општина Свети 

Николе  

Вкупно 

I.СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ 

1. Турнир во мал 
фудбал  

Општина Свети 
Николе 

                 70.000,00    70.000,00 

2. Избор на најдобар 
спортист и спортска 
екипа за 2012 
година 
 

Општина 
СветиНиколе 

                   20.000,00      20.000,00 

Вкупно: 90.000,00  90.000,00 

 
 

Активност Носител Предвидени средства  
од Општина Свети 

Николе  

Вкупно 

II. ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ СОЈУЗИ 

1.  
Р.К Овче Поле- СВН 
Свети Николе 

       300.000,00   300.000,00 

2. ЖРК Овче Поле 
Славјански 
универзитет 
Св.Николе 

                  80.000,00    80.000,00 

3. КМФ Алгомак               50.000,00 50.000,00 

Вкупно:  430.000,00    430.000,00 

 
 
III. ФИНАНСИРАЊЕ  

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на Општина Свети Николе, 
од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт и млади, спонзорства и донации.  

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и 
општ интерес ќе се појават во текот на 2012 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од 
Буџетот на општината.  
 
IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
  
Освен со финансиски средства Општина Свети Николе спортските манифестации ќе ги помага и со:  
- почесно покровителство;  
- доделување награди и признанија,  
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,  
- учество на промотивни и протоколарни средби.  

Општината на младите ќе им помага преку:  
-организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,  
 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на 
Општина Свети Николе”.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Бр. 0701 -  897                                                Советот на Општина Свети Николе        
  29.12.  2011 година                                                    Претседател, 
   Свети Николе                           Марјанчо Саздов 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  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа  на 
културата во 2012 година 
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 Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа  културата  во 

2012 година бр. 0701 - 898 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на 
ден 29.12. 2011 година. 
                                   

 
Бр. 0801-906/11                                          Градоначалник, 
29.12. 2011 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 („Сл. весник

 на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 2012 година 

донесе 

 

 ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

културата во 2012 година 

 

I. ЦЕЛИ 

Основни цели на оваа Програма се: 

 Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон  задоволување на 

потребите и интересите на граѓаните од областа на културата; 

 Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Свети Николе; 

 Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата. 

 

II. АКТИВНОСТИ 

Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон 

поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и тоа: 

 Континуитет во одржувањето на традиционалните културно уметнички манифестации; 

 Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно обележје на 

Општина Свети Николе; 

 Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република Македонија и странство 

во Општина Свети Николе; 

 Унапредување на меѓународната културна комуникација на реципрочна основа со 

збратимените градови на  Општина Свети Николе; 

 Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации 

кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници. 

      

I. Приходи  
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Ред.бр Блок дотација по соодветна програма Износ 

1. Библиотечна дејност - К1 40.000                   

2. Музичко и сценско – уметничка дејност - К2 3.031.896                              

3. Музичко – кинотечка дејност - К3 2.736.384              

4. Самофинансирачки активности                                 460.000 

5. Средства од Буџет на Општина 1.362.400 

6. Донации 500.000 

 Вкупно: 60.000 

  8.190.680 

          
 
 
 
     II. Приходи од самофинансирачки активности 
 

Приходно 
конто 

Вид на приход Износ 
 

723411 Чланарина во институции од областа на 
културата 

143.000 

723412 Приходи од билети за културни 
манифестации 

100.000 

721319 Други приходи од имот 125.000 

723911 Закупнина од објект 20.000 

725922 Приходи од осигурување на имот 40.000  

725939 Останати неданочни приходи 32.000 

                                                        Вкупно: 460.000 

АКТИВНОСТИ 

Министерство за 
култура 

Буџет Општина 
Свети Николе 

Сопствени 
приходи 

Донација 
 

Вкупно 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Новогодишна 
програма 

  100.000 100.000     100.000 100.000 

Фестивал на 
изворен 
фолклор 
Тодорица 

  150.000 180.000   60.000 60.0
00 

210.000 240.000 

Ден на Општина 
– 14 Септември 

  50.000 50.000     50.000 50.000 

Светиниколско 
културно лето 

  150.000 180.000     150.000 180.000 

Меѓународна 
културна 
соработка 

  50.000 100.000     50.000 100.000 

19 Декември - 
Патрон на 
градот Свети 
Никола (Златен 
Глас, Свечена 
академија и 
Свечена гозба) 

  200.000 250.000     200.000 250.000 

КУД Јанко   30.000 30.000     30.000 30.000 
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Глигоров 

Промоции на 
книги 

  20.000 20.000     20.000 20.000 

Ден на шегата – 
априлијада 

  10.000 10.000     10.000 10.000 

Организирање 
на Ѓуришка 
колонија 

  20.000 60.000     20.000 60.000 

Драмски 
аматерски 
театар  “Сцена 
71” 

  170.000 200.000     170.000 200.000 

Женска пејачка 
група на 
староградски 
песни „Камелија” 

  0 20.000     0 20.000 

Драмско студио 
„Колибри и 
Глорија” 

  0 50.000     0 50.000 

Електрична 
енергија 

  280.000 80.000     280.000 80.000 

Средства за 
исплата на  
други договорни 
услуги 

  332.400 332.400     332.400 332.400 

ИНВЕСТИЦИИ           

Средства 
предвидени од 
Министерство за 
култура 

500.000 500.000       500.000 500.000 

ПЛАТИ И 
НАДОМЕСТОЦ
И 

  4.268.280 4.268.2
80 

    4.268.2
80 

4.268.28
0 

ОПЕРАТИВНИ 
ТРОШОЦИ 

  1.540.000 1.540.0
00 

    1.540.0
00 

1.540.00
0 

ОПЕРАТ.РАСХ
ОДИ ОД 
СОПСТВЕНИ 
ПРИХОДИ 

    460.000 460.00
0 

  460.000 460.000 

           

Вкупно 500.000 500.000 7.170.680 7.420.6
80 

460.000 460.00
0 

60.000 60.0
00 

8.190.6
80 

8.440.68
0 
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III. ФИНАНСИРАЊЕ 

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на 

Министерството за култура, Буџетот на Република Македонија, од донации и од Буџетот на 

Општина Св.Николе,  предвидени за 2012 година. При реализација на Програмата, Советот 

на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе 

реализираат проекти поврзани со културата. 

 

IV. Манифестации поддржувани со други форми на активности 

               **Ден на Општината 

   За 14 Септември, Денот на Општина Свети Николе се подготвува посебна 

програма  проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на 

Советот на Општина Свети Николе и оддавање почит на значајни личности, настани и 

борци учесници во ослободување на градот. 

 **Манифестација „Патрон на градот - Свети Никола” 

 Во организација на локалната самоуправа  во Свети Николе, се празнува 19 
декември, верскиот празник – „Свети Николај”, патрон и заштитник на градот Свети Николе. 

 Фестивалот на пејачи аматери „Златен Глас”, претставува еден од 
препознатливите културни настани во 70 - те години во Свети Николе и кој после подолг 
период во 2010 година е обновен и повторно се одржа на радост на сите граѓани на Свети 
Николе. На фестивалот, учество земаат натпреварувачи - изведувачи на народни и 
забавни песни, а присутни се и натпреварувачите и победниците од минатите изданија на 
Фестивалот. Најдобрите тројца натпреварувачи - по оценка на стручното жири - составено 
од познати естрадни уметници, добиваат привлечни парични награди.  

 На 18 Декември, во попладневните часови во забавниот дел се одржува 
„Свечена академија” на која се доделуваат признанија за најзаслужните граѓани од Свети 
Николе, за нивниот придонес за напредокот и промоцијата на Свети Николе на полето на 
занаетчиството, музиката, литературата, спортот, културата итн. Празникот се крунисува со 
свечен концерт на локалните фолклорни ансамбли и пејачки групи и гостувања на 
македонски естрадни уметници.  

 На 19 Декември, Програмата започнува со Свечена богослужба во Црквата 
„Свети Никола”. Како следен настан е одржување на Свечена седница на Советот на 
Општина Свети Николе, на која се доделуваат награди за најдобри ученици за учебната 
2010/2011 година, од основните училишта – „Кирил и Методиј”, „Гоце Делчев” и „Даме 
Груев”, и средното училиште „Кочо Рацин”. Како последен настан е Свечената литија  и 
пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола”. Покрај големата 
празнична трпеза, богата со посни јадења и колачи подготвена од локалните фирми, 
институции, градскиот плоштад е претесен да ги прими сите граѓани и гости кои доаѓаат на 
прославата на *Свети Никола*.  

 **Новогодишна програма 

  За програмата за Нова година се предвидени голем број на активности кои 

се поврзани со украсување на градот и Програми од основните училишта како и 

доделување на пакетчиња за најмалите. 
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IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Свети Николе”. 

 

 

0701- 898      Советот на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Претседател 
29.12.2011година                       Марјанчо Саздов 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  Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа  на образованието во 2012 година  
 

 Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа  
образованието  во 2012 година бр. 0701 - 899 што Советот на Општина Свети Николе 
ја донесе на седницата одржана на ден 29.12. 2011 година. 
                                   

 
Бр. 0801-906/12                                                  Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
29.12.2011 год., донесе  

 
ПРОГРАМА  

за активностите на ОпштинаСвети Николе  
во областа на образованието во 2012 година  

 
 
I. ЦЕЛИ  

Основни цели на оваа Програма се:  
- Активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и 
интересите на граѓаните од областа на образованието;  
- Планирање на развојот на образованието  
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;  
 
II. АКТИВНОСТИ  

Активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2012 
година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на 
целите на оваа Програма и тоа:  

 - Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот 
процес со реализирање на втората фаза од процесот на децентрализација на 
образованието;  
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1. ПРИХОДИ 
 

Р.б Блок дотација по соодветна програма износ 

1. Основно образование- блок дотација 72.492.000,00 

2. Средства од Буџетот на општината-основно 
образование 

1.328.000,00 

3. Самофинансирачки- основно образование 4.468.450,00 

4. Самофинансирачки- средно образование 9.268.186,00 

5. Средно образование-блок дотација 36.683.000,00 

6. Средства од донации 0 

7. Средства од Буџетот на општината-средно 
образование 

141.232,00 

 Вкупно: 124.380.868,00 
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Р.бр. 

 
Активност 

 
Носител 

Предвидени средства 
 

 
Вкупно 

МОН Општина 
 

Донација 
 

Соп. 
приходи 

И. АКТИВНОСТИ 

1. Манифестација по 
повод 
започнувањето на 
школската година 
2010/11 

Општина 
Свети 
Николе 

 10.000   10.000 

2. Подршка на 
наставниот кадар за 
обука и 
професионалното 
усовршување 

Општина 
Свети 
Николе 

 30.000   30.000 

3. Прогласување на 
најдобар наставник 
во основното 
образование 

Општина 
Свети 
Николе 

 10.000   10.000 

4. Прогласување на 
најдобар наставник 
во средното 
образование 

Општина 
Свети 
Николе 

 10.000   10.000 

5. Прогласување 
најдобар ученик 
средно образование 

Општина 
Свети 
Николе 

 8.000   8.000 

6. Прехрамбени 
продукти за 
манифестации 

Општина 
Свети 
Николе 

 10.000   10.000 

7. Средства за 
одржување на 
хигиена 

Општина 
Свети 
Николе 

 150.000   150.000 

8. Течни горива Општина 
Свети 
Николе 

 600.000   600.000 

9. Прогласување 
најдобар ученик 
основно образование 

Општина 
Свети 
Николе 

 18.000   18.000 

10. Капитални 
инвестиции во 
средно образование 

Општина 
Свети 
Николе 

 123.232   123.232 

 ВКУПНО:   969.232   969.232 

 

ИИ. ИНВЕСТИЦИИ 

 
Р.бр. 

 
Активност 

 
Носите

л 

Предвидени средства  
Вкупно МОН 

 
Општина 

 
Донација 

 
Соп. 

приходи 

1. Реконструкција на 
ООУ”Кирил и 
Методиј” по 
утврдени 
приоритети-полигон  

  500.000   500.000 

        

 Вкупно:  0.00 500.000 0.00 0.00 500.000 



 53 

 
Р.бр. 

 
Активност 

 
Носител 

Предвидени средства 
 

 
Вкупно 

МОН 
 

Општина 
 

Донација 
 

Соп. 
приходи 

ИИИ. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА 

1. Блок дотација – 
основно образование 
- плати 

  63.263.916   63.263.916 

2. Блок дотација – 
основно образование 
– материјални 
трошоци и превоз 

  9.228.084   9.228.084 

3. блок дотација – 
средно образование –
плати 

  33.177.372   33.177.372 

4. блок дотација – 
средно образование –
материјални трошоци 

  3.505.628   3.505.628 

5. Приходи од 
самофинансирање – 
основно образование 

    4.468.450 4.468.450 

6. Приходи од 
самофинансирање – 
средно образование-
плати 

    795.186 795.186 

7. Приходи од 
самофинансирање – 
средно образование-
оперативни трошоци 

    8.473.000 8.473.000 

Вкупно:   109.175.000  13.736.636 122.911.636 

     
 
     III. ФИНАНСИРАЊЕ  

 
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се 

финансираат од средства на Министерството за образвание и наука, од сопствени 
приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе за 2012 
година.  

При реализирање на Програмата,Советот на Општина Свети Николе ќе ги 
поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од 
областа на образованието финансирани од други инвеститори – заинтересирани 
партнери, фондации, бизнис секторот и сл.  
 
 

IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ  
 
 Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:  
 - обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема 

со која располага општината;  
  

          В. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Свети Николе”.  
 

0701- 899      Советот на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Претседател 
29.12.2011 година                            Марјанчо Саздов 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 
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З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа  на меѓународната соработка  во 2012 година    

 
 Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа  на меѓународната соработка  во 2012 година бр. 0701 - 900 што Советот 
на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.12. 2011 
година. 
                                   
Бр. 0801-906/13                                        Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ”бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана 
на 29.12.2011 година, донесе  
 

ПРОГРАМА  
за активностите на Општина Свети Николе во областа на  

меѓународната соработка во 2012 година  
 

  
 Рамка на програмата  
 
 Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните 
прашања во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Свети Николе. И 
покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на вниманието по 
официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента од Инструментот за 
предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на оваа Програма оди во 
прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на планот на меѓународната 
соработка.  
 Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку 
организацијата на културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа 
конкретни активности за продлабочување на соработката во сите области од работата 
на локалната самоуправа, а особено на планот на креирање и имплементација на 
заеднички проектни активности.  
 Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што 
следи ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на 
планот на инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на 
регионалниот развој.  
 Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна соработка со 
збратимените градови Чичевац, Република Србија и Сапарева бања, Република 
Бугарија, на планот на размена на информации и искуства, како и иницирање на 
заеднички проекти. Наши уметници и писатели престојуваа на значајни културни 
манифестации во Република Бугарија, а меѓународната соработка во голема мера ја 
продлабочија и традиционалните културни манифестации на Општината од 
меѓународен карактер. Исто така Општината од септември 2010 година воспостави 
соработка и со општина Поликастро од Република Грција заради планирање и 
реализација на заеднички проекти во рамки на Програмата за прекугранична соработка 
помеѓу Р.Македонија  и  Р.Грција. На овој начин се отвори можност Општина Свети 
Николе заедно со партнер-општината од Р.Грција да аплицира и користи средства од 
оваа ЕУ Програма.  
 
 Општина Свети Николе е членка на Еврорегионот Морава – Пчиња – Струма и 
седиштето на овој регион е во Општина Свети Николе. Ова членство ја изразува 
подготвеноста и интересот на Општина Свети Николе за остварување на регионална и 
прекугранична соработка.  
 Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и 
поврзување на регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за општините 
и соработка на ниво на локална самоуправа.  
 Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од 
странство, потенцијални партнери за реализација на комплементарни и комплексни 
проекти во рамките на ИПА.   
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 Во тек от на 2012 година Општина Свети Николе ќе работи на продлабочување 
на постоечките соработки и проширување на соработка и контакти со други општини и 
во останати области, од интерес за економски развој на Општината и нејзино пошироко 
промовирање. Во прилог на ова е и заложбата за проширување и продлабочување на 
соработката на Општината со дипломатските претставништва во земјава.  
  
 Во 2012 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на 
културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација на 
конкретни проекти со збратимените градови.  
 Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:  

 локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно остварување 
на бизнис соработки;  

 зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на 
граѓаните преку размена на позитивни искуства;  

 заштитата на животната средина и природата; 

 алтернативни форми на туризам; 

 обновливи извори на енергија; 

 урбанистичко планирање;  

 образование; 

 спорт и култура.  
 
 Генерална цел 
 
 Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната соработка 
преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на 
евроинтегративните процеси.  
 
 Конкретни цели 
 

 Продлабочување на соработката со збратимените градови на Свети Николе;  

 Реализација на заеднички активности и проекти;  

 Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;  

 Можности за туристичка и економска промоција на Свети Николе.  
 
 Активности  
 
 Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните 
активности:  

 Интензивирање на комуникацијата со збратимените градови на Свети Николе 
со користење на можностите на глобалната Интернет мрежа;  

 Организиран престој на делегации во Свети Николе;  

 Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината 
и претставници на општинската администрација во збратимените градови на 
Свети Николе;  

 Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;  

 Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните процеси;  

 Размена на искуства;  

 Примена на стекнатите позитивни искуства;  

 Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, групи и 
индивидуални уметници на значајни културни и спортски манифестации. 

  
 На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и 
општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови ќе 
бидат вклучени во процесите на взаемни посети и размена на искуства со 
збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината активно да 
учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка, 
посебно покренати од страна на Комисијата за евроинтеграции при Советот на 
Општина Свети Николе.  
 
 Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите за 
интезивирање на развојот на локалната заедница, што како повратен ефект ќе 
обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и нејзината одржливост.  
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Ред. бр. 

 
Активност 

2011 год. 
Предвидени 

средства 
(ден.) 

2012 год. 
Предвидени 

средства (ден. 

1. 
Организиран престој на 
делегации во Свети Николе 

150.000 
150.000 

2. 

Организирани посети на 
Градоначалникот, членовите на 
Советот на Општината и 
претставници на општинската 
администрација 

80.000 

 
 

80.000 

3. 

Проект “Комплетен пристап за 
заеднички  менаџмент на 
природните ресурси во 
прекуграничната област за развој 
на еко туризам” во рамките на 
Програма за прекугранична 
соработка со Р.Грција  

1.760.000 

 
0 

4. 

Сопствено учество на општината 
во проект за реконструкација на 
објектот Дом на култура „Крсте 
Мисирков” 

1.107.000 

 
 
0 

5. 

Организирано учество на групи и 
поединци од општината на 
значајни манифестации, саеми и 
семинари во странство 

369.000 

 
369.000 

6. Кофинансирање на ИПА проекти 600.000 
 

600.000 

                                                       ВКУПНО: 4 066 000 
 

1.199.000 

  
 

Финансирање  
 Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна 
вредност од 1.199.000 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2012 година и кофинансирани од страна на домашни и 
меѓународните институции, агенции и фондации.  

 
 Распоредување на буџетските средства 
  Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот 
на Општината.  

 
 Завршни одредби 

  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и Комисијата за 
евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа 
Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со 
остварувањето на нејзините цели.  
  
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе”.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Бр. 0701 -  900                              Советот на Општина Свети 
Николе          
   23.12.  2011 година                                  Претседател, 
 Свети Николе                     Марјанчо Саздов 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  Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа  на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ)  

во 2012 година 
 
 

 Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа  
на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2012 година бр. 0701 - 901 
што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.12. 
2011 година. 
                        
          

 
Бр. 0801-906/14                                        Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
              Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1, точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (“ Сл. Весник на РМ “бр. 5/02) ,Советот на Општина Свети Николе  
на ден 29.12.2011 година, донесе, 

 

 

ПРОГРАМАТА 
за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) 

во  2012 година 
 

 
1. Важноста на информатичката и комуникациската технологија 

 
Користењето на информатичко комуникациските технологии ја зголемуваат 

ефикасноста и ефективноста на работењето. Користењето на нови софтверски пакети 
заедно со моќен хардвер и соодветна мрежна опрема го намалува и целокупното 
чинење на услугите, пристапот до нив го прави поедноставен и побрз. Воедно се 
зголемува прегледноста и контролата во самите работни процеси. 

Вложувањето во информатичка и комуникациска технологија не смее да се 
гледа како на трошење на финансиски средства тука како на инвестирање кое од своја 
страна ќе направи поврат на вложените средства по одреден временски период. 

“Локалните власти треба активно да ги користат информатичко комуникациските 
технологии за зајакнување на граѓанскиот дијалог, испорака на високо квалитетни јавни 
услуги и организација на ефективна администрација” 
 
2. Хардверска и софтверска подготвеност на општината 
 

Во однос на хардверот и опремата општината има ресурси кои можат да ги 
задоволат тековните проблеми но постои потреба за надградба на постојната 
хардверска и мрежна инфраструктура. Земајќи го во обзир брзиот развој на ИКТ и 
зголеменото навлегување на интернетот се очекува и граѓаните да добиваат пристап 
до софистицирани е-услуги. За да се постигнат овие цели и идеали вложувањето и 
надградбата на хардверот и мрежната опрема и целокупната ИКТ инфраструктура не 
смее да се смали. 
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3. Стратешки цели 
 

Обезбедување на ИКТ инфраструктура 
 

Под ИКТ инфраструктура се подразбира целокупниот компјутерски хардвер и 
софтвер кој се користи за менаџирање и администрација на податочни мрежи, 
персонални компјутери, сервери инт. Овозможувањето на е-услуги како краен производ 
до граѓаните од своја страна побарува надежна и безбедна ИКТ инфраструктура која 
соодветно се менаџира, одржува и ажурира, а е дизајнирана да ги задоволи 
моменталните и идни потреби со соодветно ниво на флексибилност. 

 Безбедна и ефикасна ИКТ инфраструктура 

 Доизградба и подобрување на ИКТ инфраструктурата 

 Брзо и контролирано справување со проблеми и инциденти 

 Лесно надградлива  ИКТ инфраструктура 
 

Капацитети и знаења на општините 
 

Општината има потреба од зајакнување на способностите, вештините и знаењата 
на ИКТ вработените преку обуки, тренинзи, соработки со други општини. 
 

 
Воведување е-услуги 
 
Овозможување на е-услуги кои општината самостојно ќе ги администрира, нуди и 

промовира пред граѓаните. Главна особина на креирање на нови и пософистицирани 
услуги е овозможување на пристап до услугите преку интернет.  Услугите треба да 
бидат поставени и развиени за да ги задоволат потребите на граѓанскиот и бизнис 
секторот. 
 

 Подигнување на нивото на софистицираност на услугите 

 Зголемена ефикасност во извршувањето на административните услуги кон 
граѓаните 

 Олеснет пристап во остварување на граѓанските права 

 Овозможен и олеснет пристап до ИКТ 

 Е-услуги достапни 24/7 

 Зголемен степен на користење на електронските услуги 

 Намалување на времето потребно за издавање на документи и услуги 
 

Безбедност 
 
Есенцијален дел во процесот на достава на услуги кон граѓаните е постоењето на 

безбеден и доверлив систем во кој ќе се обработуваат и чуваат доверливи и лични 
податоци. Заради непречено функционирање на системите и интеракцијата со 
граѓаните и други надворешни ентитети од една страна и зголемената опасност од 
надворешни и внатрешни упади, малициозен софтвер и измами, мора да се посвети 
големо внимание на информациската безбедност. 

 

 Обезбедување на сигурност и интегритет во користењето на е-услугите 

 Зголемена безбедност во ИКТ системите и протокот на информациите 

 Сигурност во користењето на ИКТ 

 Навремено и соодветно справување со инциденти и закани 
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БУЏЕТ 
 

 ОПИС Количина Буџет 2011 
(денари) 

1 Набавка на десктоп компјутери 4 100.000,00 

2 Набавка на лап-топ компјутери 3 80.000,00 

3 Набавка на печатари, скенери, мултифункциски 
печатари  

3 20.000,00 

4 Набавка на мрежна опрема (свичови. хабови, 
рутер, мрежни кабли, мрежен алат, конектори, 
екстерен хардвер за заштита на податоци) 

 50.000,00 

5 Лиценцирана антивирусна заштита 
(едногодишна лиценца за 40 компјутери) 

 30.000,00 

6 Лиценцирање на софтвер  60.000,00 

7 Надградба на софвер (даночно, финансии и 
буџет) 

 80.000,00 

8 Додатни алатки за е-услуги на веб страната на 
општината 

 60.000,00 

9 Обуки, тренинзи за зајакнување на вештините и 
способностите на ИКТ вработените 

 30.000,00 

10 Конфигурирање на на домеин 
инфраструктурана на ЛАН мрежата 

 40.000,00 

11 Непредвидени трошоци  30.000,00 

12 Надградба на системот за видео надзор  30.000,00 

 ВКУПНО  610.000,00 

 
 
 
0701-  901      Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Претседател 
29.12.2011 година      Марјанчо Саздов 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  Буџетски календар на Општина Свети Николе за 2012 година 

 
 
 
 
                Се објавува Буџетски календар на Општина Свети Николе за 2012 година бр. 
0701 - 902 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на 
ден 29.12. 2011 година.                          
        
Бр. 0801-906/15                                            Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев 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 извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 

2012 година 
 
 
                Се објавува Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 
2012 година бр. 0701 - 903 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на 
седницата одржана на ден 29.12. 2011 година. 
                                   
 
 
Бр. 0801-906/16                                                    Градоначалник, 
29.12. 2011 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  Буџет на Општина Свети Николе за 2012 година 

 
 
 
                Се објавува Буџет на Општина Свети Николе за 2012 година  бр. 0701 - 904 
што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.12. 
2011 година. 
                                   
 

 
Бр. 0801-906/17                                        Градоначалник, 
29.12. 2011 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 Заклучокот за усвојување на Годишна прорама на Општинската 
установа ОУ ,,Народен музеј,, Свети Николе 2012 година 

 
                Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна прорама на Општинската 

установа ОУ ,,Народен музеј,, Свети Николе 2012 година 
бр. 0701 - 905 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана 
на ден 29.12. 2011 година. 
                                 

 
Бр. 0801-906/18                                           Градоначалник, 
29.12. 2011 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 29. 12. 2011 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишна прорама на Општинската установа ОУ ,,Народен 

музеј,, Свети Николе 2012 година 
 

1. Се усвојува Годишна програма на Општинската установа ,,Народен Музеј,, 
Свети Николе за 2012 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 905       Претседател, 
29.12. 2011година                        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                            Марјанчо Саздов с.р. 
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