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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

09.04. 2012 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 4 

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  Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на 

Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 
помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка 

 
           Се објавува Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на 
Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу 
Република Македонија и Европска инвестициона банка бр.  0701 – 358 што Советот на 
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 20.03. 2012 година. 
                            

 
Бр. 0801-362                                          Градоначалник, 
09.04. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4, , член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 

точка 4  од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 10 од 
Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ број 
1/06), Советот на Општина  Свети Николе на својата седница одржана на ден 09.04. 2012 
година, донесе  
 

 
 О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, 
согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу 

Република Македонија и Европска инвестициона банка за 
 
 

Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со  
Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона 
банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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(“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на 
средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на 
отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), меѓу Општина  
Свети Николе  и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина  
Свети Николе за потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот 
за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 
инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска 
со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона 
банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” 
(“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на 
средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на 
отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), меѓу Општина 
Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.  

 
Член 2 

Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Свети Николе, да го 
потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за финансирање 
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен 
весник на Република Македонија” број 83/10) меѓу Општина Свети Николе и Министерство 
за транспорт и врски на Република Македонија. 
 

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

Општина Свети Николе”.  
 

Број 0701-358                                                                                   Претседател на Совет на 
09.04. 2012 година                                                                              Општина  Свети Николе 
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  Одлука за давање согласност и овластување  за измирување 
односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина  Свети 

Николе 
 
           Се објавува Одлука за давање согласност и овластување  за измирување односно 
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина  Свети Николе бр.  0701 – 
359 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 20.03. 
2012 година. 
                                  
Бр. 0801-362/2                                          Градоначалник, 
09.04. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 
точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 10 од 
Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ број 
1/06), а во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен 
весник на РМ” бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на Општина  Свети Николе на својата  
седница одржана на ден 09.04. 2012 година, донесе  
 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување  за измирување односно пренасочување на 
средства од буџетската сметка на Општина  Свети Николе 

 
  

Член 1 
 

Во случај на непочитување на договорените услуги, со оваа одлука се дава 
согласност и овластување на Градоначалникот на општина  Свети Николе за измирување 
на средства од буџетската сметка на Општина  Свети Николе, во износ на искористените 
средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање 
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен 
весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на средства 
согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” 
(“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), помеѓу Општина  Свети 
Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија. 
 

Член 2 
 
Се овластува Градоначалникот на Општина Свети Николе да изврши измирување 

на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства од 
Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за 
финансии на Република Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на 
општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се 
распределат на Општина Свети Николе до износот потребен за наплата на побарувањето, 
согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ” бр.62/05, 88/08 и 
35/11). 

 
Член 3 

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

Општина  Свети Николе”.  
 
Број 0701- 359                                                                                    Претседател на совет на 
09.04.  2012 година                                                                 Општина  Свети Николе  
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 
 

 
 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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З А К Л У Ч О К  
за објавување на  Одлука за дополнување на Програмата  за изработка, измени и 

дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе 
 за 2012 година 

 
           Се објавува Одлука за дополнување на Програмата  за изработка, измени и 
дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 
година бр.  0701 – 360 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 20.03. 2012 година. 
                     

 
Бр. 0801-362/3                                          Градоначалник, 
09.04. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 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 09.04. 2012 година, донесе:   

 
 

О Д Л У К А   
   

За  дополнување  на  Програмата   
за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата 

на Општина Свети Николе за 2012 година  
 
Член 1 

 
 Се  отпочнува  постапка  за  дополнување  на  Програмата   за изработка, измени и 
дополнувања на урбанистички планови на територијата  на  Општина  Свети  Николе  за  
2012 година  :  
 
1.Изработка  на   Урбанистички  план  вон  населено  место    на    к.п. 168,   к.п.154, к.п. 
198, к.п. 197  и  к.п.211  ,   КО  Богословец   ,  општина   Свети   Николе,  за  изградба  на  
постројки  за  производство  на  електрична  енергија  од  отпад. 
             
 

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

“Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
 
Бр.0701-360                                                          Совет на Општина Св.Николе 
09.04.  2012 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  Одлука 
за    пристапување   кон    изработка   и   донесување   на  Урбанистички  план  вон      

населено    место     на  Урбанистички  план  вон  населено  место    на    к.п.168,   
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к.п.154, к.п.198,  к.п.197  и  к.п.211  ,   КО  Богословец   ,  општина   Свети  Николе   ,  за  
изградба  на  постројки  за  производство  на  електрична  енергија  од  отпад. 

 
 
           Се објавува Одлука за    пристапување   кон    изработка   и   донесување   на  
Урбанистички  план  вон      населено    место     на  Урбанистички  план  вон  населено  
место    на    к.п.168,   к.п.154, к.п.198,  к.п.197  и  к.п.211  ,   КО  Богословец   ,  општина   
Свети  Николе   ,  за  изградба  на  постројки  за  производство  на  електрична  енергија  од  
отпад.  бр.  0701 - 361 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 20.03. 2012 година. 
                                   
Бр. 0801-362/4                                          Градоначалник, 
09.04. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 

Врз  основа  на  член  7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17  од   
Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.60/11 ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  
ден 09.04.2012  година   донесе  
 

О Д Л У К А 
 

за    пристапување   кон    изработка   и   донесување   на  Урбанистички  план  вон      
населено    место     на  Урбанистички  план  вон  населено  место    на    к.п.168,   к.п.154, 
к.п.198,  к.п.197  и  к.п.211  ,   КО  Богословец   ,  општина   Свети  Николе   ,  за  изградба  
на  постројки  за  производство  на  електрична  енергија  од  отпад. 

 
 
 

                                                                         Член 1 
Се  пристапува  кон изработка   и   донесување   на  Урбанистички  план  вон      

населено    место     на  Урбанистички  план  вон  населено  место    на    к.п.168,   к.п.154, 
к.п.198,  к.п.197  и  к.п.211  ,   КО  Богословец ,  општина   Свети  Николе,  за  изградба  на  
постројки  за  производство  на  електрична  енергија  од  отпад. 

 
                                                             Член 2 
Изработката  на  планот  ќе  започне  по  добивање  на  услови  за  планирање  на  

просторот  од  Органот  на  државна  управа  надлежен  за  вршење на  работите  од  
областа  на  просторно  планирање. 

 
                                                             Член 3 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето, а ќе  се  објави  во  

“Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 

 
Бр.0701-361                                                          Совет на Општина Св.Николе 
09.04.  2012 год.                                                                                 Претседател,  
Св.Николе                                                                                            Марјанчо  Саздов 
с.р. 
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