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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

24.09. 2013 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 11 

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 формирање Партиципативно тело од областа  на 

урбанизмот на Општина Свети Николе 
         
 
    Се објавува Одлука  за формирање Партиципативно тело од областа  на 
урбанизмот на Општина Свети Николе бр. 0701- 722, што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                   

          
Бр. 0801- 751                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                        Зоран Тасев с.р. 
       

                          
 
 
Врз основа на член 17 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – 

Пречистен текст (“Службен весник на РМ” бр.70/2013) и член 36 и 37 од Статутот на 
Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе”бр.1/2006, 8/2011), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година 
донесе  
 

О Д Л У К А 
за формирање Партиципативно тело од областа  

на урбанизмот на Општина Свети Николе 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се формира Партиципативно тело од областа на урбанизмот на 

Општина Свети Николе, заради обезбедување на стручност и јавност во процесот на 
просторното и урбанистичкото планирање на Општина Свети Николе.  

 Партиципативното тело од областа на урбанизмот се состои од 5 (пет) члена, со 
мандат од 4 (четири) години. 
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Член 2 

 За членови на Партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина 
Свети Николе се избираат: 

 
 
 
 Бранко Стојановски 

Марија Петкова 
Владимир Гилев 
Валентина Ташева 
Јонче Стојанов 

 
 

Член 3 
 Партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина Свети Николе ги 

пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица од подрачјето 
на Општина Свети Николе, ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, 
насоки и сугестии за изготвување на соодветни плански решенија. 

Член 4 
Одлуката да се достави до именуваните и архива на Општина Свети Николе. 

 
                                                                                     Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 

 
Бр.0701-722                                                     Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                     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 определување на ширина на крајбрежниот појас 

на водотекот река ПЕРИШ во населено место Свети Николе-град 
 
 

Се објавува Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на 
водотекот река ПЕРИШ во населено место Свети Николе-град бр. 0701- 723, што Советот 
на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година.                                                 
          

 
Бр. 0801- 751/2                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев с.р. 
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    Врз основа на член 29 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање(„Службен весник на РМ” број 70 од 16.05.2013 - Пречистен текст),член 131 став 
2 точка 3 од Законот за водите („Сл.весник на РМ” бр.87/08,6/09,161/09,83/10,51/11,44/12 и 
23/13) и член 84 од Статутот на Општина Свети Николе(„Сл.гласник на Општина Свети 
Николе”бр.01/06) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
24.09.2013 година,донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за определување на ширина на крајбрежниот појас на водотекот река ПЕРИШ во 

населено место Свети Николе-град 
 
 

Член 1 
 
    Со оваа Одлука се определува ширината на крајбрежниот појас на водотекот река 
Периш заради заштита и одржување на речното корито и бреговите на водотекот. 
 

Член 2 
 

    Ширината на крајбрежниот појас на водотекот река Периш во град Свети Николе 
изнесува 6,о метри. 
    Пристапот до крајбрежниот појас на водотекот за спорт,рекреација и слични 
активности е слободен. 
   Одлуката ќе се применува при донесување, измена и дополнувања на урбанистички 
планови. 
 

Член 3 
 

             Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен 
гласник на Општина Свети Николе,а  ќе се применува по добивање на  согласност од 
Министерството за животна средина и просторно планирање. 
 

Бр.0701-723                                                     Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                    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 донесување  на  детален  урбанистички план за 
дел од Свети Николе Индистриска зона ,,Југ’’ 
    
 

Се објавува Одлука  за донесување  на  детален  урбанистички план за дел од 
Свети Николе Индистриска зона ,,Југ’’  бр. 0701- 724, што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
 
                                                           
Бр. 0801- 751/3                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                        Зоран Тасев с.р. 
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              Врз основа на чл.11 став 1,чл.24 став 8 и чл.25 став 5 и чл.26 став 5 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 

53/11, 144/12 и 70/13 “ број), Советот на Општина Лозово на седницата одржана на ден 

24.09.2013 година донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

За донесување  на  детален  урбанистички план за дел од Свети Николе 

Индистриска зона ,,Југ’’ 

 

Чл.1 

             Со оваа Одлука се донесува деталниот  урбанистички план за дел од Свети 

Николе-Индустриска зона ,,Југ’’, со плански опфат помеѓу ул.,,Маршал Тито’’, ул.100, 

граница на наменска зона и пешачка улица , и истиот е со површина од 3,29 ха. 

                                                                                           Чл.2 

                 Составен дел на оваа Одлука е извештајот од јавната презентација бр.08-77 од 

21.01.2013 година и Согласноста бр.14-8327/2 од 18.09.2013 издадена од Министерство за 

транспорт и врски на  Урбанистичкиот план за дел од Свети Николе-Индустриска зона ,,Југ’’ 

, како и графичкиот дел од  планот со тех.бр.102/12  изработен  од  ДУПИ ,,Планерис’’ 

Куманово. 

                                                                                           Чл.3 

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

Службен гласник на Општина Лозово. 

 Бр.0701-724                                                     Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                     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 утврдување на измена и дополна на Нацрт 
детален урбанистички план за дел од   У.Е. „2”   локалитет „Мавровица” , 

 Свети Николе 
 

Се објавува Одлука   За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од   У.Е. „2”   локалитет „Мавровица” , Свети Николе бр. 0701- 
725, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 
2013 година. 
                                                          
Бр. 0801- 751/4                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев с.р. 
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    Врз основа на чл.11 став 1 и чл.24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
(Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13) ,Советот на 
Општина Свети Николе ,на седницата одржана на ден 24.09.2013 година                 донесе:  

 

О   Д   Л   У   К   А 

    За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел 

од   У.Е. „2”   локалитет „Мавровица” , Свети Николе 

Чл.1 

             

                Со оваа Одлука се утврдува измена и дополна на Нацрт детален урбанистички 

план за дел од У.Е. „2”   локалитет „Мавровица” , Свети Николе 

Чл.2 

        Самиот опфат е помеѓу речно корито Мавровица, државен пат А4 Миладиновци-

Св.Николе-Штип, ул. „111” и граница со К.П.бр. 8214/1 и 8211 и ул. „112”. Истиот е со 

површина од 2.94 ха. со намена  Г2. 

Чл.3 

                 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената стручна ревизија како 

и одговорот  на стручната ревизија на Нацрт деталниот урбанистичкиот план за дел од У.Е. 

„2” локалитет „Мавровица” , Свети Николе, како и графичкиот дел од Нацрт планот 

изработен од друштво за Урбанизам ,проектирање и инжинеринг ,,Планерис” Куманово. 

Чл.4 

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

Службен гласник на Општина Свети Николе. 

Бр.0701-725                                                     Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                     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 утврдување на измена и дополна на Нацрт 
детален урбанистички план за дел од    У.Е. „2”   локалитет „старо градско јадро” , 

Свети Николе 
       
 
 
 
 

Се објавува Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од    У.Е. „2”   локалитет „старо градско јадро” , Свети Николе бр. 
0701- 726, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 
24.09. 2013 година. 
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Бр. 0801- 751/5                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев с.р. 
        
 
        
                  Врз основа на чл.11 став 1 и чл.24 став 2 од Законот за просторно и 
урбанистичко (Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13) 
,Советот на Општина Свети Николе ,на седницата одржана на ден 24.09.2013 година      
донесе:  
 

О   Д   Л   У   К   А 

За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од    

У.Е. „2”   локалитет „старо градско јадро” , Свети Николе 

 

                                                                                 Чл.1 

             Со оваа Одлука се утврдува измена и дополна на Нацрт детален урбанистички 

план за дел од У.Е. „2”   локалитет „старо градско јадро” , Свети Николе 

                                                                                 Чл.2  

        Самиот опфат е помеѓу ул.,,В.Влаховиќ’’ ул.,,Ленинова’’ул.,,Карпошева’’ ул.,,Орце 

Николов’’,ул.,,Цветан Димов’’ и ул.,,Рахилка Гонева’’. Истиот е со површина од 3.75 ха. со 

намена  А1,А2,Б1,Б2,Б4, и В3. 

                                                                                Чл.3 

                 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената стручна ревизија како 

и одговорот  на стручната ревизија на Нацрт деталниот урбанистичкиот план за дел од У.Е. 

„2” локалитет „старо градско јадро” , Свети Николе, како и графичкиот дел од Нацрт планот 

изработен од друштво за Урбанизам ,проектирање и инжинеринг ,,Планерис” Куманово. 

                                                                                Чл.4 

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

Службен гласник на Општина Свети Николе. 

Бр.0701-726                                                      Совет на Општина Свети 
Николе 
24.09. 2013 година                                                                      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 утврдување на измена и дополна на Нацрт 

детален урбанистички план за дел од       Населба ,,Лиска’’   Свети Николе 
           
 

Се објавува Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од       Населба ,,Лиска’’   Свети Николе бр. 0701- 727, што 
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Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 
година. 
                                                           

 
Бр. 0801- 751/6                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                    Зоран Тасев с.р. 
       
       
 
              Врз основа на чл.11 став 1 и чл.24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
(Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13) ,Советот на 
Општина Свети Николе ,на седницата одржана на ден  24.09.2013 година   донесе:  
 

 

О   Д   Л   У   К   А 

За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од       

Населба ,,Лиска’’   Свети Николе 

                                                                                       Чл.1 

             Со оваа Одлука се утврдува измена и дополна на Нацрт детален урбанистички 

план за дел од нас. „Лиска” , Свети Николе. 

                                                                                      Чл.2  

        Самиот опфат е помеѓу ул.,,Питу гули’’ ул.,,Кочо Рацин’’ул.,,Крсте Мисирков’’ ул.,,1’’ и 

ул.,,Овчеполска’’. Истиот е со површина од 5. 02 ха. со намена  А,Д,и Е. 

                                                                                      Чл.3 

                 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената стручна ревизија како 

и одговорот  на стручната ревизија на Нацрт деталниот урбанистичкиот план за дел од У.Е. 

„2” локалитет „старо градско јадро” , Свети Николе, како и графичкиот дел од Нацрт планот 

изработен од друштво за Урбанизам ,проектирање и инжинеринг ,,Дизајн Центар 

инжинеринг” Кавадарци. 

                                                                                      Чл.4 

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

Службен гласник на Општина Свети Николе.  

Бр.0701-727                                                     Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                      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 и дополна на програмата за изработка на 
урбанистички планови за 2013година  на територијата на  Општина свети Николе 
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Се објавува Одлука За измена и дополна на програмата за изработка на 
урбанистички планови за 2013година  на територијата на  Општина свети Николе бр. 0701- 
728, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 
2013 година. 
                                                         
Бр. 0801- 751/7                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев с.р. 
 
 
   Врз основа на чл.17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13„), Советот на 

Општина Свети Николе на седницата одржана на ден   24.09.2013 година донесе: 

ОД Л У К А  

За измена и дополна на Програмата за изработка на урбанистички планови за 

2013година  на територијата на  Општина свети Николе; 

Чл.1 

                  Со оваа Одлука се менува и дополнува Програмата за изработка на 

урбанистички планови на територијата на   Општина Свети Николе за 2013 година.       

Чл.2 

1. Изработка на ДУП за дел од град Свети Николе, МЗ „1” со плански опфат помеѓу речно 

корито на „Горобинска Река”, дел од ул. „Крсте Мисирков”, ул. „Кочо Рацин” и ул. „Плоштад 

Илинден”,  со површина од 9.00 ха и намена А1, А2, Б1, Б2,Б3, Б4,Б6, В1,В2, В3, Д1, Д2, Д3, 

Д4, Е1.  

2.  Изработка на ДУП за дел од град Свети Николе, УБ „11” во населба „Бел Камен” со 

плански опфат помеѓу ул. „Септемвриска”, „Сутјеска”, крак на ул. „Сутјеска” и со граница на 

градежна парцела бр. „1” и бр. „11” кои припаѓаат на УБ „12”, со површина од 1.0 ха и 

намена Б1, Б2, Д1 и Д3.  

3.Изработка на ДУП за дел од град Свети Николе, МЗ „1” со плански опфат помеѓу ул. 

„Плоштад Илинден”, „Ленинова”, „Васка Циклева” и крак на ул. „Плоштад Илинден” со 

површина од 1.95 ха и намена А1, А2, Б1, Б2, Б4, В4, Д2, Е1.  

4.Изработка на ДУП за дел од град Свети Николе  УЕ 3  локалитет,, Мавровица’’ со плански 

опфат помеѓу речно корито ,,Мавровица ,ул.,,111’’, ул,,112’’и ул.,,113’’,со површина од 

околу 2,2ха, и намена мало стопанство односно Г2. 

5. Изработка на ГУП,    измена и  дополна  и  проширување    за стопански  комплекс  
локалитет  Станички  пат  Општина  Свети  Николе; 
 

Чл.3 

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

Службен гласник на Општина Свети Никол 

Бр.0701-728                                                     Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                      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 пристапување кон изработка на Нацрт 
урбанистички план за дел од град Свети НиколеМЗ „1” со плански опфат помеѓу 

речно корито на „Горобинска Река”, дел од ул. „Крсте Мисирков”, ул. „Кочо Рацин” и 
ул. „Плоштад Илинден”,       

 
 

Се објавува Одлука  За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план 
за дел од град Свети НиколеМЗ „1” со плански опфат помеѓу речно корито на „Горобинска 
Река”, дел од ул. „Крсте Мисирков”, ул. „Кочо Рацин” и ул. „Плоштад Илинден”,бр. 0701- 
729, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 
2013 година. 
                                                            
Бр. 0801- 751/8                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев с.р. 
        
     
           
       Врз основа на чл.11 став 1 и чл.26 став 5 алинеја 3 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање ((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 

144/12 и 70/13„), Советот на Општина  Свети Николе на седницата одржана на ден  24.09. 

2013 година донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

    За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети 

НиколеМЗ „1” со плански опфат помеѓу речно корито на „Горобинска Река”, дел од 

ул. „Крсте Мисирков”, ул. „Кочо Рацин” и ул. „Плоштад Илинден”,   

Чл.1 

             Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на Нацрт детален урбанистички план 

за дел од град Свети Николе, МЗ „1” со плански опфат помеѓу речно корито на „Горобинска 

Река”, дел од ул. „Крсте Мисирков”, ул. „Кочо Рацин” и ул. „Плоштад Илинден”,  со 

површина од 9.00 ха и намена А1, А2, Б1, Б2,Б3, Б4,Б6, В1,В2, В3, Д1, Д2, Д3, Д4, Е1. 

Чл.2 

                 Се задолжува Подносителот на иницијативата да избере лиценцирана фирма за 

изработка на планска програма и детален урбанистички план за соодветната урбана 

единица, и лиценцирана фирма за изработка на ажурирани геодетски подлоги како основа 

за понатамошна постапка.  

Чл.3 

Сите трошкови поврзани со изготвување на целокупната документација и ангажман на 

стручни лица се на товар на подносителот на иницијативата согласно чл.17 став 7 од горе 

споменатиот закон. 

Чл.4 

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

,,Службен гласник на Општина Свети Николе,,. 
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Бр.0701- 729                                                     Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                              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 пристапување кон изработка на Нацрт 

урбанистички план за дел од град Свети Николе УБ „11”и УБ,,12’’ во населба „Бел 
Камен” со плански опфат помеѓу ул. „Септемвриска”, „Солунска”, крак на ул. 

„Солунска” и колско пешачка патека 
      
 

Се објавуваОдлука За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за 
дел од град Свети Николе УБ „11”и УБ,,12’’ во населба „Бел Камен” со плански опфат 
помеѓу ул. „Септемвриска”, „Сутјеска”, крак на ул. „Сутјеска” и колско пешачка патека,бр. 
0701- 730, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 
24.09. 2013 година.                                                            

 
Бр. 0801- 751/9                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Зоран Тасев с.р. 
             

                       

              Врз основа на чл.11 став 1 и чл.26 став 5 алинеја 3 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 
144/12 и 70/13„), Советот на Општина  Свети Николе на седницата одржана на ден  
24.09.2013  година донесе: 
 

  О   Д   Л   У   К   А 

За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети 

Николе УБ „11”и УБ,,12’’ во населба „Бел Камен” со плански опфат помеѓу ул. 

„Септемвриска”, „Солунска”, крак на ул. „Солунска” и колско пешачка патека 

                                                                                         Чл.1 

             Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на Нацрт детален урбанистички план 

за дел од град Свети Николе, УБ „11”и УБ,,12’’ во населба „Бел Камен” со плански опфат 

помеѓу ул. „Септемвриска”, „Солунска”, крак на ул. „Солунска” и колско пешачка патека ,со 

површина од 2.0 ха  и намена  А1,Б1, Б2, и Д3.  

                                                                                       Чл.2 

                 Се задолжува Подносителот на иницијативата да избере лиценцирана фирма за 

изработка на планска програма и детален урбанистички план за соодветната урбана 

единица, и лиценцирана фирма за изработка на ажурирани геодетски подлоги како основа 

за понатамошна постапка.  

                                                                                      Чл.3 
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Сите трошкови поврзани со изготвување на целокупната документација и ангажман на 

стручни лица се на товар на подносителот на иницијативата согласно чл.17 став 7 од горе 

споменатиот закон.                                                                                

Чл.4 

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

,,Службен гласник на Општина Свети Николе,,. 

Бр.0701-730                                                     Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                        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 пристапување кон изработка на Нацрт 

урбанистички план за дел од град Свети Николе МЗ „1” со плански опфат помеѓу ул. 
„Плоштад Илинден”, „Ленинова”, „Васка Циклева” и крак на ул. „Плоштад Илинден” 

 
         

Се објавува Одлука  за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за 
дел од град Свети НиколеМЗ „1” со плански опфат помеѓу ул. „Плоштад Илинден”, 
„Ленинова”, „Васка Циклева” и крак на ул. „Плоштад Илинден”бр. 0701- 731, што Советот на 
Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                     
Бр. 0801- 751/10                                                               Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Зоран Тасев с.р. 
        
      

              Врз основа на чл.11 став 1 и чл.26 став 5 алинеја 3 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 
144/12 и 70/13„), Советот на Општина  Свети Николе на седницата одржана на ден   
24.09.2013  година донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 

    За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети 

НиколеМЗ „1” со плански опфат помеѓу ул. „Плоштад Илинден”, „Ленинова”, „Васка 

Циклева” и крак на ул. „Плоштад Илинден”  

                                                                                       Чл.1 

             Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на Нацрт детален урбанистички план 

за дел од град Свети Николе, МЗ „1” со плански опфат помеѓу ул. „Плоштад Илинден”, 

„Ленинова”, „Васка Циклева” и крак на ул. „Плоштад Илинден” со површина од 1.95 ха и 

намена А1, А2, Б1, Б2, Б4, В4, Д2, Е1. 

                                                                                       Чл.2 

                 Се задолжува Подносителот на иницијативата да избере лиценцирана фирма за 

изработка на планска програма и детален урбанистички план за соодветната урбана 
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единица, и лиценцирана фирма за изработка на ажурирани геодетски подлоги како основа 

за понатамошна постапка.                                                                               

Чл.3 

                           Сите трошкови поврзани со изготвување на целокупната документација и 

ангажман на стручни лица се на товар на подносителот на иницијативата согласно чл.17 

став 7 од горе споменатиот закон. 

Чл.4 

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

Службен гласник на Општина Свети Николе. 

Бр.0701-731                                                    Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                     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 пристапување кон изработка на Нацрт 
урбанистички план за дел од град Свети Николе УЕ 3  локалитет,, Мавровица’’ со 

плански опфат помеѓу речно корито ,,Мавровица ,ул.,,111’’, ул,,112’’и ул.,,113’’ 
          

 
Се објавува Одлука  За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план 

за дел од град Свети Николе УЕ 3  локалитет,, Мавровица’’ со плански опфат помеѓу речно 
корито ,,Мавровица ,ул.,,111’’, ул,,112’’и ул.,,113’’ бр. 0701- 732, што Советот на Општина 
Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                            

 
Бр. 0801- 751/11                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев с.р. 
    
 
                 Врз основа на чл.11 став 1 и чл.26 став 5 алинеја 3 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 
144/12 и 70/13„), Советот на Општина  Свети Николе на седницата одржана на ден   
24.09.2013  година донесе: 

  О  Д  Л  У  К  А   

    За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети 

Николе УЕ 3  локалитет,, Мавровица’’ со плански опфат помеѓу речно корито 

,,Мавровица ,ул.,,111’’, ул,,112’’и ул.,,113’ 

Чл.1 

             Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на Нацрт   ДУП за дел од град Свети 

Николе  УЕ 3  локалитет,, Мавровица’’ со плански опфат помеѓу речно корито ,,Мавровица 

,ул.,,111’’, ул,,112’’и ул.,,113’’,со површина од околу 2,2ха, и намена мало стопанство 

односно Г2. 

Чл.2 
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                 Се задолжува Подносителот на иницијативата да избере лиценцирана фирма за 

изработка на планска програма и детален урбанистички план за соодветната урбана 

единица, и лиценцирана фирма за изработка на ажурирани геодетски подлоги како основа 

за понатамошна постапка.  

Чл.3 

Сите трошкови поврзани со изготвување на целокупната документација и ангажман на 

стручни лица се на товар на подносителот на иницијативата согласно чл.17 став 7 од горе 

споменатиот закон.     

Чл.4 

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

Службен гласник на Општина Лозово. 

Бр.0701-732                                                    Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                       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,  дополна  и  

проширување  на    ГУП   за стопански  комплекс  локалитет  Станички  пат Општина  
Свети  Николе 

 
 

Се објавува Одлука За  отпочнување  постапка  за   измена,  дополна  и  
проширување  на    ГУП   за стопански  комплекс  локалитет  Станички  пат Општина  Свети  
Николе бр. 0701- 733, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата 
одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                           

 
Бр. 0801- 751/12                                                                Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев с.р. 
       
        
        Врз  основа  на  член  7  став 1 точка 2 алинеја 1 и член 10  од  Законот  за  просторно  
и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.60/11 и 
бр.55/13), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  24.09. 
2013  година   донесе  
 

О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за   измена ,  дополна  и  проширување  на    ГУП   за 

стопански  комплекс  локалитет  Стани£ки  пат  Општина  Свети  Николе 

                                                                         Член 1 

Се  отпочнува  постапка    за   измена ,  дополна  и  проширување  на    ГУП     за 

стопански  комплекс  локалитет  Стани£ки  пат,  Општина  Свети  Николе. 

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

“Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 

Бр.0701-733                                                    Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                       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  – Програма за изменување и дополнување на Програмата 

за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе  
за 2013 година 

      
Се објавува – Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе за 2013 година 
бр. 0701- 734, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на 
ден 24.09. 2013 година. 
                                                         
Бр. 0801- 751/13                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                         Зоран Тасев с.р. 
        
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од ЗЛС а во врска со членовите  83 , 84 ,85, и 
86 од Законот за Градежно Земјиште (Сл.Весник бр.59/13) и Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот 
на утврдување на Висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на 
уреденост бр.01-8677/1 од 07.07.2011 година член 4 став 1 точка 4 како и член 15 од 
Статутот на Општина Св.Николе, Советот на Општина Св.Николе на седницата одржана на 
ден 24.09. 2013 година   донесе:  
 

 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА СВ.НИКОЛЕ ЗА 2013 

 
                                                              Член 1 
   Во програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Св.Николе 
објавена во Службен Гласник на Општина Св.Николе бр.16 од 27.12.2012 во дел ВИ – 
Висина на Комуналниот Надоместок за Уредување на Градежно Земјиште на територијата 
на Општина Св.Николе каде што се вели: Висината на Надоместокот за Уредување на 
Градежно Земјиште во зона ,,1,, и во зона ,,2,, е според дадените табели со исклучок на за 
објекти од ,,Г,, класа на намени која ќе изнесува 30% од просечно исплатената нето плата 
во РМ за последната 2012 година помножена со коефициентите од точка ВИ од оваа 
програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на 
градежно земјиште сл.в 98/12 се менува со зборовите:  
“Висината на Надоместокот за Уредување на Градежно Земјиште во зона ,,1 и во зона 
,,2,, е според дадените табели, додека за објектите од група на класи на намени ,,Г,,-
производство, дистрибуција и сервиси висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на просечната 
нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите опишани во 
член 4 став (1) точка 4 од Правилникот број 01-8677/1 од 07.07.2011 година на МТВ. 
   Секој конкретен износ на надоместокот  ќе се определува со одлука на Советот на 
Општина Св.Николе во зависност од висината на инвестицијата и можностите за 
нови вработувања. 
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За инвестиции чија што вредност изнесува 5.000.000 евра и кога инвеститорот даде 
гаранција за најмалку 200 нови вработувања на полно работно време за период од 4 
години со одлука на Советот на Општина Свети Николе инвестититорот може 
целосно да се ослободи од плаќање на комунален надоместок.   
 
 
                                                                Член 2 
   Во делот “ИНДУСТРИСКА ЗОНА”  - Св.Николе се менува делот “Висината на 
надоместокот за Уредување на Градежно Земјиште ќе биде како во зона 2 со исклучок за 
објекти од ,,Г,, класа на намени ќе изнесува 30 % од просечно исплатена нето плата во РМ 
за 2012 помножена со коефициентите од точка ВИ од програмата согласно правилникот за 
степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в. 98/12 и истиот ќе 
гласи:  
“Висината на Надоместокот за Уредување на Градежно Земјиште во зона ,,1 и во зона 
,,2,, е според дадените табели, додека за објектите од група на класи на намени ,,Г,,-
производство, дистрибуција и сервиси висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на просечната 
нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите опишани во 
член 4 став (1) точка 4 од Правилникот број 01-8677/1 од 07.07.2011 година на МТВ. 
   Секој конкретен износ на надоместокот  ќе се определува со одлука на Советот на 
Општина Св.Николе. 
 
                                                              Член 3 
 
   Во делот “ИНДУСТРИСКА ЗОНА” – Овче Поле  се менува делот “Висината на 
надоместокот за Уредување на Градежно Земјиште ќе биде како во зона 2 со исклучок за 
објекти од ,,Г,, класа на намени ќе изнесува 30 % од просечно исплатена нето плата во РМ 
за 2012 помножена со коефициентите од точка ВИ од програмата согласно правилникот за 
степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в. 98/12 и истиот ќе 
гласи: 
 “Висината на Надоместокот за Уредување на Градежно Земјиште во зона ,,1 и во 
зона ,,2,, е според дадените табели, додека за објектите од група на класи на намени 
,,Г,,-производство, дистрибуција и сервиси висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на просечната 
нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите опишани во 
член 4 став (1) точка 4 од Правилникот број 01-8677/1 од 07.07.2011 година на МТВ. 
   Секој конкретен износ на надоместокот  ќе се определува со одлука на Советот на 
Општина Св.Николе во зависност од висината на инвестицијата и можностите за 
нови вработувања. 
За инвестиции чија што вредност изнесува 5.000.000 евра и кога инвеститорот даде 
гаранција за најмалку 200 нови вработувања на полно работно време за период од 4 
години со Одлука на Советот на Општина Свети Николе инвеститорот може целосно 
да се ослободи од плаќање на комунален надоместок. 
 
 
                                                              Член 4 
    
   Во делот зона на “МАЛО СТОПАНСТВО” се менува делот “Висината на надоместокот 
за Уредување на Градежно Земјиште ќе биде како во зона 2 со исклучок за објекти од ,,Г,, 
класа на намени ќе изнесува 30 % од просечно исплатена нето плата во РМ за 2012 
помножена со коефициентите од точка ВИ од програмата согласно правилникот за степен и 
висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в. 98/12 и истиот ќе гласи: 
 “Висината на Надоместокот за Уредување на Градежно Земјиште во зона ,,1 и во 
зона ,,2,, е според дадените табели, додека за објектите од група на класи на намени 
,,Г,,-производство, дистрибуција и сервиси висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на просечната 
нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите опишани во 
член 4 став (1) точка 4 од Правилникот број 01-8677/1 од 07.07.2011 година на МТВ. 
   Секој конкретен износ на надоместокот  ќе се определува со одлука на Советот на 
Општина Св.Николе во зависност од висината на инвестицијата и можностите за 
нови вработувања. 
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Член 5 
Оваа Програма стапува на сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Свети Николе”. 
                                                                                                                                

Бр.0701-734                                                           Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                    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  Решение за именување на претседател и членови во  

Одборот за доделување на општински признанија и награди        
 

Се објавува Решение за именување на претседател и членови во  Одборот за 
доделување на општински признанија и награди бр. 0701- 735, што Советот на Општина 
Свети Николе го  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                     
Бр. 0801- 751/14                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Зоран Тасев с.р. 
        

     
 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

РМ” бр.5/2002) и Одлуката за востановување општински признанија и награди (“Службен 
гласник на Општина Свети Николе”бр.5/06), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 24.09. 2013 година донесе  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претседател и членови во  

Одборот за доделување на општински признанија и награди 
 
 

1.За претседател во Одборот за доделување на општински признанија и награди       од 
редот на Советот на Општината се именува:  

 
Мирче Јосев 
 
2.За членови во Одборот за доделување на општински признанија и награди од редот 

на Советот на Општината се именуваат:  
 
Билјана Миленкова 
Маринела З. Стоиловска 
Спасо Колев  
Бојан Митев 
 
3.За членови во Одборот за доделување на општински признанија и награди од редот 

на надворешни членови се именуваат:  
 
Слободан Елисеев 
Благица Ласовска 
Спасе Здравков 
 
4.Решението да се достави до именуваните и архива на Општина Свети Николе. 
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5.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 

 
Бр.0701- 735                                                       Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                   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  Решение за именување претставник од  Општина  Свети 
Николе за член во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште 

 ООУ “Даме Груев “ с. Ерџелија 
         

 
Се објавува Решение за именување претставник од  Општина  Свети Николе за 

член во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште ООУ “Даме Груев “ с. 
Ерџелија бр. 0701- 736, што Советот на Општина Свети Николе го  донесе на седницата 
одржана на ден 24.09. 2013 година.                                                       

 
Бр. 0801- 751/15                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Зоран Тасев с.р. 
        

                     
 
 Врз основа на член 96 од Законот за основното образование (“Службен весник на 
РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 
55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 70/2006година), Советот на Општина Свети Николе 
на седницата одржана на 24.09.  2013 година донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за именување претставник од  Општина  Свети Николе за член во Училишниот одбор 

на  Општинско основно училиште ООУ “Даме Груев “ с. Ерџелија 
 

 
1. За претставник од  Општина  Свети Николе за член во Училишниот одбор на  

Општинско основно училиште ООУ “Даме Груев” Свети Николе    повторно се именува: 
 

- Дојчин Симоновски 
 
 

 2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701 -736                             Претседател  
24.09.2013 година      на Совет на Општина Свети Николе 
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  Решение за именување на претставник од Општина Свети 
Николе во Управниот одбор на Општинска јавна установа за деца  - Детска градинка 

“Рахилка Гонева” Свети Николе 
 
 

Се објавува Решение за именување на претставник од Општина Свети Николе во 
Управниот одбор на Општинска јавна установа за деца  - Детска градинка ,,Рахилка 
Гонева,, Свети Николе  бр. 0701- 737, што Советот на Општина Свети Николе го  донесе на 
седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                  
         
Бр. 0801- 751/16                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                        Зоран Тасев с.р. 
        

       
 Врз основа на член 96 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на РМ 
бр. 98/00 . . . 65/04), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 24. 09. 
2013 година донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за именување на претставник од Општина Свети Николе во Управниот одбор на 

Општинска јавна установа за деца  - Детска градинка “Рахилка Гонева” 
 Свети Николе 

 
 

2. За претставник од  Општина  Свети Николе во Управниот одбор на Општинска 
јавна установа за деца  - Детска градинка “Рахилка Гонева”  Свети Николе повтроно се 
именува: 
 

- Билјана Јордановска 
 

 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр. 0701 -737                                     Претседател  
24.09.2013 година      на Совет на Општина Свети Николе 
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  Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ 
“Гоце Делчев” Свети Николе  во учебната 2012/2013 година 

       
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ 
“Гоце Делчев” Свети Николе  во учебната 2012/2013 година  бр. 0701- 738, што Советот на 
Општина Свети Николе го  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
 

 
Бр. 0801- 751/17                                                                           Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                           на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 24.09.2013година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишниот извештај за работата на 

 ООУ  ,,Гоце Делчев,, Свети Николе во учебната 20012/2013 година 
 

 
1. Се усвојува   Годишниот извештај за работата на ООУ ,,Гоце Делчев,,Свети 

Николе во учебната 2012/2013 година. 
 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 
 
 
Бр.0701 - 738                  Претседател, 
24.09. 2013 година                          на Совет на Општина Свети Николе 
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  Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ 

“Кирил и Методиј” Свети Николе  во учебната 2012/2013 година 
 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ 
“Кирил и Методиј” Свети Николе  во учебната 2012/2013 година  бр. 0701- 739, што Советот 
на Општина Свети Николе го  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                  
Бр. 0801- 751/18                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                    Зоран Тасев с.р. 
 

 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 24.09.2013година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишниот извештај за работата на 

 ООУ  ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе во учебната 20012/2013 година 
 

 
1. Се усвојува   Годишниот извештај за работата на ООУ ,,Кирил и Методиј,,Свети 

Николе во учебната 2012/2013 година. 
 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 
 
Бр.0701 - 739                   Претседател, 
24.09. 2013 година                             на Совет на Општина Свети Николе 
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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  Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ 
“Даме Груев” с. Ерџелија  во учебната 2012/2013 година 

 
 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ 
“Даме Груев” с. Ерџелија  во учебната 2012/2013 година  бр. 0701- 740, што Советот на 
Општина Свети Николе го  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година.                                                     
 
Бр. 0801- 751/19                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                    Зоран Тасев с.р. 
        

      
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 24.09.2013година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишниот извештај за работата на 

 ООУ  ,,Даме Груев,, с. Ерџелија во учебната 20012/2013 година 
 

 
1. Се усвојува   Годишниот извештај за работата на ООУ ,,Даме Груев ,,с. Ерџелија  

во учебната 2012/2013 година. 
 

 
 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 
 
Бр.0701 - 740                Претседател, 
24. 09. 2013 година                          на Совет на Општина Свети Николе 
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  Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за воспитно 

образовната работа за учебната 2012/2013 година на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе 
          
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за воспитно 
образовната работа за учебната 2012/2013 година на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе бр. 
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0701 - 741, што Советот на Општина Свети Николе го  донесе на седницата одржана на 
ден 24.09. 2013 година. 

       
 

Бр. 0801- 751/20                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
       
 
  
                         
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 24.09.2013година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишниот извештај за воспитно-образованата работата на СОУ  

,,Кочо Рацин ,, Свети Николе во учебната  
20012/2013 година 

 
 

1. Се усвојува   Годишниот извештај за воспитно-образованата работата на СОУ  
,,Кочо Рацин ,, Свети Николе во учебната  20012/2013 година. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 
 
Бр.0701 - 741                        Претседател, 
24.09. 2013 година             на Совет на Општина Свети Николе 
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  Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работата на 

ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за учебната 2013/2014 година 
      
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работата на ООУ 
“Гоце Делчев” Свети Николе за учебната 2013/2014 година бр. 0701 - 742, што Советот на 
Општина Свети Николе го  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                          

 
Бр. 0801- 751/21                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                        Зоран Тасев с.р. 
        

                         
 
 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 24. 09. 2013 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишната програма за работата на 

 ООУ “Гоце Делчев  “ Свети Николе за 2013/2014 година 
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1. Се усвојува Годишната програма за работата на  ООУ “Гоце Делчев  “ 
Свети Николе за 2013/2014 година. 

 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен гласник 
на Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 – 742       Претседател, 
24.09. 2013 година             на Совет на Општина Свети Николе 
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  Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работата на 
ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе за учебната 2013/2014 година 

 
          

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работата на ООУ 
“Кирил и Методиј” Свети Николе за учебната 2013/2014 година бр. 0701 - 743, што Советот 
на Општина Свети Николе го  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                         

 
Бр. 0801- 751/22                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р. 
        

       
 
 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 24. 09. 2013 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишната програма за работата на 

 ООУ “Кирил и Методиј  “ Свети Николе за 2013/2014 година 
 
 

1. Се усвојува Годишната програма за работата на  ООУ “Кирил и  Методиј   “ Свети 
Николе за 2013/2014 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен гласник 
на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 – 743       Претседател, 
24.09. 2013 година             на Совет на Општина Свети Николе 
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 



 23 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работата на 
ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија за учебната 2013/2014 година 

 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работата на ООУ 
“Даме Груев” с. Ерџелија за учебната 2013/2014 година бр. 0701 - 744, што Советот на 
Општина Свети Николе го  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                           

 
Бр. 0801- 751/23                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                         Зоран Тасев с.р. 
       

 
 
 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 24. 09. 2013 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишната програма за работата на 
 ООУ “Даме Груев  “ с. Ерџелија за 2013/2014 година 

 
 

1. Се усвојува Годишната програма за работата на  ООУ “Даме Груев   “ с. Ерџелија  
за 2013/2014 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен гласник 
на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 – 744                 Претседател, 
24.09. 2013година                   на Совет на Општина Свети Николе 
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  Заклучокот за усвојување на Годишна програма за воспитно 
образовната работа за учебната 2013/2014 година на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе 
 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна програма за воспитно 
образовната работа за учебната 2013/2014 година на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе бр. 
0701 - 745, што Советот на Општина Свети Николе го  донесе на седницата одржана на 
ден 24.09. 2013 година. 
                                                          

 
Бр. 0801- 751/24                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Зоран Тасев с.р. 
           
 
 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 24. 09. 2013 година донесе 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за усвојување на Годишната програма за воспитно-образовната дејност за 
учебната 2013/2014 година на СОУ “Кочо Рацин”  

Свети Николе 
 
 

1. Се усвојува Годишната програма за воспитно-образовната дејност за учебната 
2013/2014 година на СОУ “Кочо Рацин”  Свети Николе. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен гласник 
на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 – 745                       Претседател, 
24.09. 2013 година                   на Совет на Општина Свети Николе 
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  Заклучокот за усвојување на Извештај за материјално-
финансиското работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01.  

до 30.06. 2013 година 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештај за материјално-финансиското 
работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. до 30.06. 2013 година бр. 0701 - 
746, што Советот на Општина Свети Николе го  донесе на седницата одржана на ден 
24.09. 2013 година. 
                                                            

 
Бр. 0801- 751/25                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев с.р. 
        

         
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 24.09.  2013 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Извештајот за материјално-финансиското работење на ЈП 

“Погребални услуги” за период од 01.01. до 30.06. 3013година  
 

 
          1. Советот на Општина Свети Николе го  усвои  Заклучокот за усвојување на   
Извештајот за материјално-финансиското работење на ЈП “Погребални услуги” за период 
од 01.01. до 30.06. 3013година;  
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 746                    Претседател, 
24.09. 2013 година      на Совет на Општина Свети Николе 
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 согласност за Експропријација на земјиште без 
надоместок       

 
            Се објавува Одлука   за согласност за Експропријација на земјиште без надоместок  
бр. 0701 - 747, што Советот на Општина Свети Николе го  донесе на седницата одржана на 
ден 24.09. 2013 година. 
                                                           
Бр. 0801- 751/26                                                             Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев с.р. 
        
       

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

Локална Самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02 бр.5/02) Советот на Општина Свети Николе 

на седницата одржана на ден 24.09.2013 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

                           За Согласност за Експропријација на земјиште без надоместок 

 

                                                                                   Член  1 

    

    За изградба на автопат “Миладиновци-Свети Николе-Штип” , делница  

Миладиновци-Свети Николе Советот на Општина Св.Николе дава согласност за 

експроприрање без надоместок на следниов недвижен имот сопственост на Општина 

Свети Николе  

      

       КО Свети Николе – вон град КП 4037/6 со површина од 16м2 култура _ лозје_ класа 4 

       КО Свети Николе – вон град КП 4028/2 со површина од 483м2 култура_нива_класа 4 

       КО Свети Николе – вон град КП 4029/2 со површина од 341м2 култура_нива_класа 4 

       КО Свети Николе – вон град КП 4030/2 со површина од 136м2 култура_нива_класа 4 

       КО Свети Николе – вон град КП 4031/2 со површина од 249м2 култура_нива_класа 4  

       КО Свети Николе – вон град КП 4026/2 со површина од 521м2 култура_нива_класа 4 

  

                                                                                     Член 2 

     

     Се овластува Градоначалникот на Општина Свети Николе да може да потпише 

спогодба за експроприрање без надоместок на земјиштето опишано во член 1 на оваа 

одлука. 

 

                                                                                      Член 3 

    Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник на 

Општина Свети Николе”     

 

Бр.0701-747                                                     Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                      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 одобрување на јавна набавка на улично осветлување 

во Општина Свети Николе 
        
 
            Се објавува Одлука  за одобрување на јавна набавка на улично осветлување во 
Општина Свети Николе бр. 0701 - 748, што Советот на Општина Свети Николе го  донесе 
на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                            

 
Бр. 0801- 751/27                                                                 Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р. 
        
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.05/2002), Советот на Општина Свети Николе на ден 24.09.2013 

година донесе:   

О Д Л У К А 

за одобрување на јавна набавка за одржување на 

уличното осветлување во Општина Свети Николе 

Член 1 

Се одобрува да се спроведе јавна набавка за одржување на уличното осветлување 

во Општина Свети Николе, со постапка со преговарање без претходно објавување на оглас 

согласно член 99 став 1 точка 1 алинеја 3 од Законот за јавните набавки. 

Член 2 

  Причина за спроведување на јавна набавка од член 1 од оваа Одлука, е 

покренатата постапка  пред надлежниот Управен суд за раскинување на договорот за јавно 

приватно партнерство број 08-660/12 од 27.09.2012 година, склучен помеѓу Општина Свети 

Николе и Трговско услужно друштво Сити Лајт дооел Струга, за одржување на уличното 

осветлување. 

Член 3 

 Со спроведување јавна набавка за одржување на уличното осветлување во 

Општина Свети Николе, со постапка со преговарање без претходно објавување на оглас, 

се одобрува да отпочне и отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка за 

одржување на уличното осветлување во Општина Свети Николе. 

Член 4 

 Се задолжуват лицата Кирил Макаровски, Бранко Стојановски, Сузана Нушева, 

Сашо Панев и Јонче Стојанов да учествуват во изготвување на техничката и другата 

документација за спроведување на горе наведените набавки. 

Член 5 

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

гласник на Општина Свети Николе”. 

Бр.0701- 748                                                    Совет на Општина Свети Николе 
24.09. 2013 година                                                                     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  распишување конкурс за изработка на идејно  решение 
за грб и знаме на Општина Свети Николе     

        
 
            Се објавува Одлука за  распишување конкурс за изработка на идејно  решение за 
грб и знаме на Општина Свети Николе     бр. 0701 - 749, што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                           

 
Бр. 0801- 751/28                                                            Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Зоран Тасев с.р. 
        

       
 

Врз основа на член 10 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/02 и член 5 од Статутот на Општина – Свети Николе (“Службен гласник на 
Општина Свети Николе” бр. 1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 24.09.  2013 година донесе     
 
 
 

О Д Л У К А  
за распишување конкурс за изработка на идејно  

решение за грб и знаме на Општина Свети Николе     
 

 
Член 1  

 Се распишува конкурс за изработка на идејно решение за грб и знаме  на Општина 
Свети Николе.   
 

Член 2  
 Цел на конкурсот е да се добие идејно решение за грб и знаме на Општина Свети 
Николе.  
 

Член 3  
 Решението за грбот и знамето на Општина Свети Николе треба да се разликува од 
грбот и знамето на Република Македонија, од грбот и знамето на другите општини и градот 
Скопје, од грбот и знамето на другите држави, единици на локалната самоуправа и други 
држави и меѓународни организации.  
 

Член 4  
 Решението за грбот и знамето на Општина Свети Николе треба да ги изрази 
исторските традиции, културно наследство, природата, стопанските, географските и други 
карактеристики на Општина Свети Николе.  
 Идејното решение за грбот и знамето треба да има текстуално образложение.  
 
 

Член 5  
 Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и право на 
учество имаат сите граѓани на Република Македонија.  
 Идејното решение се доставува на адреса: Совет на Општина Свети Николе ул.” 
Плоштад Илинден” б.б. Свети Николе, во затворени коверти под шифра на авторот, со 
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ознака “за конкурс за грб и знаме”, а авторството се докажува со копие од приложените 
решенија и податоци за авторот.   
 
 

Член 6  
 Комисијата за утврдување на предлог за идејно решение за грб и знаме  на 
Општина Свети Николе, од понудените решенија утврдува предлог за грб и знаме  на 
Општината и го доставува до Советот на Општината Свети Николе на усвојување.  
 

Член 7  
 Идејното решение за грб и знаме на општината кои што ќе бидат утврдени како 
симбол на Општината Свети Николе од страна на Советот на Општината, ќе биде 
наградено со 500 Евра во денарска противвредност по среден курс на народната банка на 
РМ на денот на исплатата.  
  

 
Награденото решение останува во сопственост на Општината Свети Николе.  

 Авторското право на учесникот на конкурсот чие решение ќе биде прифатено за 
општински симбол и припаѓа на Општина Свети Николе.  
 Идејните решенија кои нема да бидат прифатени се враќаат.  
 

Член 8  
 

 Резултатите од конкурсот, по завршување на постапката ќе бидат објавени во “ 
Службен гласник на Општина Свети Николе”.  
 

Член 9   
 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701-  749                                                            Претседател,  
24.09.  2013 год.                                на Совет на Општина Свети Николе  
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 формирање Комисија за утврдување на Предлог идејно 
решение за грбот и знамето на Општина Свети Николе   

 
 
            Се објавува Одлука за    формирање Комисија за утврдување на Предлог идејно 
решение за грбот и знамето на Општина Свети Николе бр. 0701 - 750, што Советот на 
Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 24.09. 2013 година. 
                                                            

 
Бр. 0801- 751/29                                                            Градоначалник, 
24.09. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев с.р. 
        
        
                         
 
 Врз основа на член 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр. 5/02) и член 5 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник  на Општина 
Свети Николе” бр. 1/06)  Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
24.09. 2013 година донесе 
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О  Д  Л  У  К  А   

за формирање Комисија за утврдување на Предлог идејно решение за грбот и 
знамето на Општина Свети Николе 

 
Член 1 

 
 Се формира Комисија за утврдување на Предлог идејно решение за грбот и 
знамето на Општина Свети Николе. 
 
 

Член 2 
 

 Комисијата од член 1 од оваа Одлука е во состав на 7 (седум) члена и тоа: 
 

Илија Стоилев – претседател 
 

Александар Арсов - член 
Драги Миланов - член 
Бранко Стојановски - член 
Валентина Ташева - член 
Билјана Миленкова - член 
Стојанче Петрушев - член 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701- 750                       Претседател  
24.09. 2013 год.                  на  Совет на  Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Илија Стоилев с.р.  
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