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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

31.07. 2013 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 9 

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 усвојување на Извештај за работа на ЈОУДГ 
“Рахилка Гонева” – Свети Николе 

 
 
 Се објавува Одлука за усвојување на Извештај за работа на ЈОУДГ “Рахилка 

Гонева” – Свети Николе бр. 0701 – 613, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе 
на седницата одржана на ден 31.07. 2013 година. 
                                                                

 
Бр. 0801- 611/3-1                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                  Зоран Тасев с.р. 
        
                         
 
  
     Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за Локална Самоуправа Советот на 
општина Свети Николе на Седницата одржана на ден 31.07.2013 2013 година донесе: 
 
 
 

О Д Л У К А 
За усвојување на Извештај за работа на 
ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе 

 
                                                                 Член 1 
 
    СЕ УСВОЈУВА во целост Извештајот за работа на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети 
Николе за учебната 2012/13 година.  
 
                                                                  Член 2 
 
    Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на 
општина Свети Николе”. 
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Бр.0701-613                                                     Совет на Општина  Свети  Николе 
           31.07.  2013 год.                                                                      Претседател,  
           Свети  Николе                                                                   Илија  Стоилев с.р.       

                                                                                                       
                                                                                                      

    
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за давање согласност на Одлуката на  УО ЈОУДГ 
“Рахилка Гонева” – Свети Николе 

 
 
 Се објавува Одлуката за давање согласност на одлуката на  УО ЈОУДГ “Рахилка 

Гонева” – Свети Николе бр. 0701 – 614, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе 
на седницата одржана на ден 31.07. 2013 година. 
 

                                                  
Бр. 0801- 611/3-2                                                                         Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                           на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев с.р. 
        

                            
 
 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за Локална Самоуправа а во врска 
со член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за Заштита на Децата, Советот на општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 31.07. 2013 година донесе: 
 

 
О Д Л У К А 

За давање согласност на одлуката на  
УО ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе 

 
                                                         

I 
 

   Советот на општина Свети Николе дава согласност на Одлуката бр.02-128 од 
28.06.2013 година донесена од Управниот Одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети 
Николе со која што е усвоен Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
организација и систематизација на работата на јавните службеници во Јавната општинска 
установа за деца – Детска Градинка “Рахилка Гонева” – Свети Николе бр.01-130 од 
28.06.2013 год. 
 
 

II 
 
    Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во “Службен Гласник на општина 
Свети Николе”. 
 

 
        Бр.0701-614                                                              Совет на Општина  Свети  Николе 

           31.07.  2013 год.                                                                           Претседател,  
            Свети  Николе                                                                         Илија  Стоилев с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука  за разрешување и именување на членови на 
Управниот Одбор  на   ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков” – Свети Николе 

 
 
 Се објавува Одлука  за разрешување и именување на членови на Управниот Одбор  

на   ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков” – Свети Николе бр. 0701 – 615, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2013 
година. 

                                                                  
Бр. 0801- 611/3-3                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                   Зоран Тасев с.р. 
          
                          
 
          Врз основа на член 36 став 1 точка 5, од Законот за Локална Самоуправа, а во врска 
со член 34 став 3 од Законот за куктура, Советот на Општина Свети  Николе на седницата 
одржана на ден 31.07. 2013година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
За разрешување и именување на членови 
на Управниот Одбор  на   ОУ Дом на Култура 

“Крсте Петков Мисирков” – Св.Николе 
 
 
 

Член 1 
 

    Од функцијата член на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков 
Мисирков” – Свети Николе се разрешува Валентина Науновска - Димова, а за нов член се 
именува Бобан Јаневски. 
 
                    
                                                                        Член 2    
 
    За членови на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков,, - 
Свети Николе повторно се именуваат Слободан Елисеев и Јанко Ѓеоргиев. 
 
 

Член 3 
 Мандатот на именуваните членови на Управниот Одбор трае 4 (четири) години. 
  
                                                                        Член 4 
 
    Одлуката влегува во сила со денот на  објавување во “Службен Гласник на 
Општина Свети Николе”. 
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Бр.0701-615                                                       Совет на општина  Свети  Николе 

            31.07.  2013 год.                                                                   Претседател,  
            Свети  Николе                                                                Илија  Стоилев с.р.                                                                                             
 

                                                                                               
 
    

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на   Заклучок за прифаќање на Информацијата за безбедносната 
состојба на подрачјето на ПС Свети Николе 

 
 
 Се објавува Заклучок за прифаќање на Информацијата за безбедносната состојба 

на подрачјето на ПС Свети Николе бр. 0701 – 616, што Советот на Општина Свети Николе ја  
донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2013 година. 

 
Бр. 0801- 611/3-4                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                    Зоран Тасев с.р. 
        

                         
 
 
          Врз основа на член 36 став1 точка 13 од Законот за Локална Самоуправа, а во врска 
со член 25 став 1 од Законот за Полиција Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 31.07. 2013 година донесе: 
                                                     

З А К Л У Ч О К 
                                                                     

1.Советот на Општина Свети Николе ја прифаќа Информацијата за безбедносната 
состојба на подрачјето на ПС Свети Николе за првото шестомесечие од 2013  бр.34.1.4-
1006 од 17.07.2013 година поднесена од командирот на ПС-ОН Свети Николе. 
 
 

2.Поднесената Информација се прифаќа во целост без давање на посебни 
препораки на раководното лице за постапување во областа на јавната безбедност и 
безбедноста во сообраќајот. 
 
 

3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник” на 
Општина Свети Николе. 
                                                                              

 
Бр.0701-616                                                       Совет на општина  Свети  Николе 

                 31.07.  2013 год.                                                                       Претседател,  
                Свети  Николе                                                                  Илија  Стоилев с.р.               

                                                                                                
                                                                                                 

    
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
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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 2013 година 

 
 Се објавува Одлука За  дополнување  на  Програмата  За  изработка, измени и 

дополнувања на урбанистички планови на територијата на општина  Свети  Николе за 2013 
година бр. 0701 – 617, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата 
одржана на ден 31.07. 2013 година. 
                                                           

 
Бр. 0801- 611/3-5                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев с.р. 
                              

 
 
 Врз  основа  на  член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање  ( 
Службен  весник на Република  Македонија бр. 70/13 – пречистен текст), Советот на 
општина  Свети Николе на седницата  одржана  на  ден 31.07. 2013 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 2013 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  
2013  година  :  
 
 
 
1.Измена  и  дополна   на    Детален    урбанистички    план   за     дел    од    У.Е. ,,2” ,     
   Плански    опфат   меѓу     ул. “ Вељко  Влаховиќ “, ул.″Карпошева″,   ул.″Орце   
   Николов″, ул.″Цветан  Димов″   и  ул.″Рахилка  Гонева″    , општина  Свети  Николе. 
 
2.Изработка  на   Детален  урбанистички    план   за   дел    од    Индустриска  зона  -  
   „Југ” , Свети  Николе. 
 
3.Измена   и   дополна    на    Детален   урбанистички     план   за    дел  од  У.Е. 3    
   локалитет „Бел  Камен”, Плански  опфат  меѓу  ул.„ Септемвриска”   ул.„Сутјеска”   и     
   крак  на   ул.„Сутјеска” ,  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.0701-617                                                          Совет на општина  Свети  Николе 
31.07.  2013 год.                                                                                             Претседател,  
Свети  Николе                                                                                 Илија  Стоилев с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на   Одлука  за      отпочнување         постапка       за    измена   и    
дополна    на    Детален    урбанистички     план    за    дел    од    У.Е. ,,2”   Плански    

опфат      меѓу   ул.„ Вељко   Влаховиќ”,   ул.„Ленинова”,  ул.„Карпошева”,  ул.„Орце  
Николов”,  ул.„  Цветан  Димов”   и   ул.„Рахилка  Гонева”,   , општина  Свети  Николе 

 
 

 
 Се објавува Одлука  за      отпочнување         постапка       за    измена   и    дополна    

на    Детален    урбанистички     план    за    дел    од    У.Е. ,,2”   Плански    опфат      меѓу   
ул.„ Вељко   Влаховиќ”,   ул.„Ленинова”,  ул.„Карпошева”,  ул.„Орце  Николов”,  ул.„  Цветан  
Димов”   и   ул.„Рахилка  Гонева”,   , општина  Свети  Николе бр. 0701 – 618, што Советот на 
Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2013 година. 
                                                           

 
Бр. 0801- 611/3-6                                                                              Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                    на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев с.р. 
        
 

Врз  основа  на  член  7  точка 2  алинеја 2  и  член 11   од  Законот  за  просторно  и  
урбанистичко  планирање – пречистен текст (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.70/13 и бр.55/13), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
31.07. 2013  година   донесе  
 

О Д Л У К А 

За      отпочнување         постапка       за    измена   и    дополна    на    Детален    
урбанистички     план    за    дел    од    У.Е. ,,2”   Плански    опфат      меѓу   ул.„ Вељко 
Влаховиќ”,   ул.„Ленинова”,  ул.„Карпошева”,  ул.„Орце  Николов”,  ул.„  Цветан  

Димов”   и   ул.„Рахилка  Гонева”,   , општина  Свети  Николе 

                                                                         Член 1 

Се    отпочнува     постапка   за    измена   и    дополна    на    Детален    
урбанистички    план    за      дел     од     У.Е. ,,2”     Плански    опфат      меѓу     ул.„ Вељко   
Влаховиќ”,   ул.„Ленинова”,  ул.„Карпошева”,  ул.„Орце  Николов”,  ул.„  Цветан  Димов”   и   

ул.„Рахилка  Гонева”  , општина  Свети  Николе. 

                                                             Член 2 

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

Службен  гласник  на  Општина  Свети  Никол 

 
Бр.0701-618                                                          Совет на општина  Свети  Николе 
31.07.  2013 год.                                                                                     Претседател,  
Свети  Николе                                                                                Илија  Стоилев с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на   Одлука   за      отпочнување         постапка       за     изработка  
на     Детален урбанистички    план   за   дел    од    Индустриска  зона  - „Југ,, Свети 

Николе 
 

 
 
  Се објавува Одлука   за      отпочнување         постапка       за     изработка  на     
Детален урбанистички    план   за   дел    од    Индустриска  зона  - „Југ,, Свети Николе бр. 
0701 - 619, што Советот 
на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2013 година.                                                     

    
 

Бр. 0801- 611/3-7                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                          Зоран Тасев с.р. 
        
        
 

                          
Врз  основа  на  член  7  точка 2  алинеја 2  и  член 11   од  Законот  за  просторно  и  

урбанистичко  планирање – пречистен текст (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 

бр.70/13 и бр.55/13), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  

31.07. 2013  година   донесе 

О Д Л У К А 

За      отпочнување         постапка       за     изработка  на     Детален  урбанистички    
план   за   дел    од    Индустриска  зона  - „Југ”  Свети  Николе 

 
                                                                         Член 1 

Се    отпочнува     постапка    за   изработка  на   Детален  урбанистички    план   за   
дел    од    Индустриска  зона  - „Југ” , 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.0701-619                                                           Совет на општина  Свети  Николе 
31.07.  2013 год.                                                                             Претседател,  
Свети  Николе                                                                           Илија  Стоилев с.р.                                                                                              
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на   Одлука  за утврдување на приоритет на проект       
 
 

   Се објавува Одлука  за утврдување на приоритет на проект бр. 0701-620, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2013 
година. 
                                                         

 
Бр. 0801- 611/3-8                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                 Зоран Тасев с.р. 
        

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе 
(„Службен гласник на Општина Свети Николе” бр.01/06), Советот на Општина Свети Николе 
на седницата одржана на ден 31.07.2013 година, ја донесе следнава: 
 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект 

 
Член 1 

 
 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба на риболовни 
пунктови на вештачко езеро Мавровица”. 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Свети Николе. 
 
 
Бр.0701-620                                                      Совет на Општина  Свети  Николе 
31.07.  2013 год.                                                                    Претседател,  
Свети  Николе                                                                     Илија  Стоилев с.р.           
                                                                                             

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на   Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата 

   
   Се објавува Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата  бр. 0701-

621, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.07. 
2013 година. 
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Бр. 0801- 611/3-9                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                    Зоран Тасев с.р. 
        
                       

 

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе 

(„Службен гласник на Општина Свети Николе” бр.01/06), Советот на Општина Свети Николе 

на седницата одржана на ден 31.07.2013 година, ја донесе следната: 

ОДЛУКА 

За давање согласност за намената на инвестицијата 

Член 1 

 Со оваа одлука Советот на Општина  Свети Николе дава согласност за намена на 

инвестицијата со цел реализација на проектот “Изградба на риболовни пунктови на 

вештачко езеро Мавровица”. 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Свети Николе “. 

   Бр.0701-621                                            Совет на Општина  Свети  Николе 
31.07.  2013 год.                                                                              Претседател,  
Свети  Николе                                                                      Илија  Стоилев с.р.           
                                                                                             
 
    

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на   Одлука за давање согласност за поведување постапка за 

времена Експропријација 
 
 

   Се објавува Одлука за давање согласност за поведување постапка за времена 
Експропријација бр. 0701-622, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на 
седницата одржана на ден 31.07. 2013 година. 
                                            

 
Бр. 0801- 611/3-10                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                        Зоран Тасев с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 8 од Законот за Локална Самоуправа  а во врска 
со член 27 став 3 од Законот за Експропријација Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 31.07.2013година ја донесе следната: 
 
 
 

            О Д Л У К А 
За давање согласност за поведување постапка за времена 

Експропријација 
 
 

Член 1 
 
     Советот на Општина Свети Николе дава согласност на иницијативата за 
поведување на постапка за Експропријација за изградба на нов кабелски електричен вод за 
Оранжерии Свети Николе – пат Овче Поле бр.03-39452/1 од 23.07.2013 година поднесено 
од ЕВН-Македонија АД-Скопје. 
                                                                

Член 2 
 
 
    Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на 
Општина Свети Николе” 
 
Бр.0701-622                                                         Совет на општина  Свети  Николе 
31.07.  2013 год.                                                                                 Претседател,  
Свети  Николе                                                                      Илија  Стоилев с.р. 
                                                                                                 
 
    

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на   Одлука  за      отпочнување         постапка       за    измена   и    
дополна    на    Детален    урбанистички     план    за    дел    од    У.Е. 3   локалитет  

„Бел  Камен” , Плански      опфат      меѓу   ул.„ Септемвриска”,   ул.„Сутјеска”   и    крак   
на   ул.„Сутјеска”,  Општина   Свети   Николе 

 
       

 
   Се објавува  Одлука  за      отпочнување         постапка       за    измена   и    

дополна    на    Детален    урбанистички     план    за    дел    од    У.Е. 3   локалитет  „Бел  
Камен” , Плански      опфат      меѓу   ул.„ Септемвриска”,   ул.„Сутјеска”   и    крак   на   
ул.„Сутјеска”,  Општина   Свети   Николе бр. 0701-623, што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2013 година. 
                                                           
Бр. 0801- 611/3-11                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев с.р. 
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Врз  основа  на  член  7  точка 2  алинеја 2  и  член 11   од  Законот  за  просторно  и  

урбанистичко  планирање – пречистен текст (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 

бр.70/13 ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден 31.07. 

2013  година   донесе 

 

О Д Л У К А 

За      отпочнување         постапка       за    измена   и    дополна    на    Детален    
урбанистички     план    за    дел    од    У.Е. 3   локалитет  „Бел  Камен” , Плански      
опфат      меѓу   ул.„ Септемвриска”,   ул.„Сутјеска”   и    крак   на   ул.„Сутјеска” ,          

                                            Општина   Свети   Николе  
 
 

                                                                         Член 1 

Се    отпочнува     постапка   за    измена   и   дополна    на    Детален  урбанистички     
план за  дел  од У.Е. 3   локалитет „Бел  Камен”, Плански  опфат  меѓу  ул.„ Септемвриска”   
ул.„Сутјеска”   и    крак  на   ул.„Сутјеска” ,  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.0701-623                                                             Совет на општина  Свети  Николе 
31.07.  2013 год.                                                                                   Претседател,  
Свети  Николе                                                                                 Илија  Стоилев с.р.    

                                                                                                       
 
 

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на   Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот 
на Опшина Свети Николе за 2013 година 

 
 
 

 
   Се објавува Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на Опшина 

Свети Николе за 2013 година  бр. 0701-624, што Советот на Општина Свети Николе ја  
донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2013 година. 
                                                     

 
Бр. 0801- 611/3-12                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                        Зоран Тасев 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 проширување и измена на распоредот на 
средствата во Буџетот на Општина  Свети Николе 

 за 2013 година 
         
 

   Се објавува на   Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата во 
Буџетот на Општина  Свети Николе  за 2013 година  бр. 0701-625, што Советот на Општина 
Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2013 година. 
                                                          

 
Бр. 0801- 611/3-13                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Зоран Тасев 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   Извештај за реализација на Општина Свети Николе за 
вториот квартал за 2013 година        

 
   Се објавува Извештај за реализација на Општина Свети Николе за вториот 

квартал за 2013 година бр. 0701-626, што Советот на Општина Свети Николе го  донесе на 
седницата одржана на ден 31.07. 2013 година. 
                                                           

 
Бр. 0801- 611/3-14                                                           Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев с.р. 
        

                          
 ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ВТОР  

КВАРТАЛ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Општина  Свети Николе  во текот на вториот квартал  од 01.01.2013 до 
30.06.2013 година има реализација  на Буџетот  на Општина Свети Николе во 
вкупен износ од 106.187.930,00 денари  или  изразено во процент изнесува 41,05 
%, споредено план со реализација.  

Основниот буџет на Општина Свети Николе има реализација  од 
30.279.227,00 денари или изразено во проценти изнесува 30%. Следејќи ја 
историјата на базата на податоците за реализацијата во последните  пет години 
мораме да напоменеме дека вториот квартал од 2013 годината е на ниво  кое  би 
требало да го има за овој квартал. Со анализата која е направена во одделението 
за финансии и буџет констатирано е дека општината постепено ја зголемува 
својата ликвидност со тоа што се обидува да изврши исплата на заостанатите 
обврски кон коминтентите и се обидува да оствари  максимално прибирање на 
приходите со што би се овозможило поголема финансиска сигурност. Според 
вкупните приходи општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел 
во вкупен износ од  31.475.063,00 денари, а од истите реализација на расходите во 
вкупен износ од  30.279.227,00 и салдо на 30.06.2013 во износ од 1.195.836,00 
денари. 

Од севкупните расходи на ставките 401 и 402 кои се однесуваат за исплата 
на плата, надоместоци и придонеси  има потрошено 10.342.841,00, а остатокот на 
средства се за исплата на обврските кои општината ги сервисира и е на повидок да 
се воведе максимална финансиска  контрола и  дисциплина  во делот на исплатата 
на основниот буџет. 

Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како 
реализација/план  за овој втор квартал од 2013 се добива следната слика на 
реализација на трошоци во основниот буџет: 

 За плати  и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се 

потрошени 34,16% од вкупните расходи, а соодносот 

реализација/план е 40,19% 

 За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини 

како и трошоци напаравени во државата во кој спаѓаат и 

сместувањата има направено трошок кој изразен во процент изнесува 
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0,72% од вкупните трошоци или во денари изразено изнесува 

218.332,00 денари, а  соодносот реализација/план е 31,28% 

 За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, 

телефон и телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и 

масла, пошта ) исплатени се 38,19% од планираните трошоци или во 

денари изразено изнесува 5.734.809,00 денари, а во однос на 

вкупните трошоци е 19% 

 За материјали  и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на 

уличното осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во 

Дојран  како и сите поправки кои се направени во општинската зграда, 

во овој дел спаѓа и набавката на материјали за посебни намени како 

што се знаците за сигнализација лежечки полицајци и се она што е 

специфично како материјал кој има посебна намена и самиот износ за 

овие трошоци изнесува 3.079.967,00 или 70,59% од планираните 

трошоци, во однос на вкупните трошоци реализирано  е 10,17% 

 За поправки и одржување на моторни возила,поправка и замена на 

резервни делови гуми и други делови кои се потребни за возниот парк 

на општината како и за одржување на зелени површини се потрошени 

средства во износ од 685.930,00 денари или во проценти 18,37% од 

планираното, во однос на вкупните трошоци реализирано е 2,27% 

 За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено 

определени услуги  кон општината, надомест за експропријација , 

исплата на проекти за урбанистички и просторни планови, примарна 

заштита, услуги за копирање и печатење има реализирано 7% од 

вкупните расходи, а реализирано  во однос на планирано е 27,37%  

 За расходите кои се однесуваат на репрезентација, посета на 

семинари и конференции, објава на огласи, чланарина во домашни и 

странски заедници има издвоено средства во износ од  898.973,00 

денари или 46,7%, а во однос на вкупните расходи 2,97% 

 На ставките кои се однесуваат за исплатата  на невладини 

организации, здруженија на граѓани како и трансферите до спортски 

клубови и организации од невладин сектор  има остварување во овој 

втор квартал од годината во износ од  395.600,00 денари или 

изразено во проценти 28,25%, а во однос на вкупните расходи е 

1,31% 

 За  разни трансфери има исплатено 562.624,00 денари и процентот 

изнесува 14,67%, а во однос на вкупните расходи е 1,86%  

 Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична 

помош и награда за новороденчиња изнесува  423.806,00 денари или 

тоа изразено во процент изнесува  44,61%, а во однос на вкупните 

расходи е реализирано 1,40% 
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 За купување на опрема и машини има исплатено износ 612.883,00 

или  22,42%,а во однос на вкупните расходи реализирано е 2,02% 

 За изградба и реконструкција  на патишта улици и автопати  има 

реализација во износ од 4.667.006,00 или процентуално изнесува 

14,88%, во однос на вкупните расходи реализацијата е 15,41% 

 
 Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет 
на општина Свети Николе за втор квартал за 2013 година. Можеме да констатираме  
дека имаме мошне добра  реализација и на приходите и на расходите со 
максимално остварување од 30% . 

Во делот за намеските дотации мора да се каже дека тие се реализирани  во 
износ од  68.273.266,00 денари или изразено во проценти 50,09%. Динамиката на 
реализација е на идеална  страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2013 
година имаме поголем буџет на финансиски средства кои се трансферираат  до 
локално ниво средствата не се доволни за сервисирање на сите потреби на 
буџетските корисници и општината работи на комплетна анализа за изнаоѓање на 
решение за овој проблем које непосредно проблем на сите нас како општина. 
Особено има проблем во делот на сервисирање на оперативните трошоци кои се 
иако минимални не можат комплетно да се извршат и исплатат од страна на 
буџетските корисници. Вкупната реализација на расходната страна на буџетските 
корисници изнесува 67.711.364,00 денари или изразено 49,68% реализирано во 
однос на планирано. 

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот 
изнесува 35,87 %. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на 
самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво  и се на многу на 
повисоко ниво на реализација споредено со претходната година . 
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Според  погоре прикажаниот графикон може да се констатира дека Општина Свети 

Николе   по соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата  за 
соодветните политики во сите области кои ги има зацртано и  предвидено за 2013 година. 
Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи  во Основниот Буџет  во вториот  

квартал за 2013 

 

конто Опис на приход Планирано Реализирано 
711 

 
Данок од доход, добивка и 

капитални добивки 

 

     

1.197.739,00 655.417,00 

713 

 
Даноци на имот 

 
14.280.000,00 8.238.748,00 

717 

 
Даноци на специфични 

услуги 

 
26.043.000,00 9.933.678,00 

   718 Такси за користење или 
вршење на дејност 

2.907.000,00 6.625,00 

   722 

 
Такси и надоместоци 

 
 1.150.000,00  224.270,00 

   723 

 
Административни такси и 
надоместоци 

 
2.391.000,00 

 
763.186,00 

 
   724 Други Владини услуги 550.000,00 10.500,00 
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   725 

 
Други неданочни приходи 

 
1.248.000,00 

 
432.247,00 

 
   741 
 

Трансфери од други нивоа 
на власт  
 

23.558.752,00 
 

9.289.879,00 
 

  742 Донации од странство  84.291,00 

   731 
 

Продажба на капитални 
средства 
 

2.700.000,00 
 

0,00 
 

  733 Продажба на земјиште и 
нематријално вложување 

24.800.000,00 
 

640.386,00 
 

 Вкупно 100.825.491,00 30.279.227,00 

 
   

Бр.0701-626                                                      Совет на општина  Свети  Николе 
         31.07.  2013 год.                                                                      Претседател,  
           Свети  Николе                                                                 Илија  Стоилев с.р. 
                                                                                                                                                                                                      
    

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на   Квартален извештај за извршувањето на буџетот за 
Општина Свети Николе за извештајниот период (кумулативно) за квартал  втори - од 

01.01.2013година   до 30.06.2013година        
 

   Се објавува Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Свети 
Николе за извештајниот период (кумулативно) за квартал  втори - од 01.01.2013година   до 
30.06.2013година бр. 0701-627, што Советот на Општина Свети Николе го  донесе на 
седницата одржана на ден 31.07. 2013 година.                                                          

 
Бр. 0801- 611/3-15                                                                     Градоначалник, 
31.07. 2013 год.                                    На Општина Свети Николе 
Свети Николе                                    Зоран Тасев с.р. 
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