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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

26.11. 2013 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 15 

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 

za objavuvawe na Odluka za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na 
Op{tina Sveti Nikole za 2013 godina 

 
                Se objavuva Odluka za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na 
Op{tina Sveti Nikole za 2013 godina бр. 0701 - 863, што Советот на Општина Свети 
Николе ja  донесе на седницата одржана на ден 26.11. 2013 година. 

 
Бр. 0801- 880                   Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                          на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев s.r. 
 
 

                 Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 2 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/02), а вп врска сп шлен 34 пд Закпнпт за бучетите (Сл.Весник на РМ бр.64/05, 20080) Спветпт на 
Опщтина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 26.11.2013 godina дпнесе: 
 

                                                 О Д Л У К А 

За измена на расппредпт на средствата вп Бучетпт на Опщтина Свети Никпле за 2013 гпд. 

 

Член 1 

   Сп пваа пдлука се врщи измена на расппредпт на средствата вп Бучетпт на Опщтина Свети 

Никпле за 2013 гпдина на следнипт нашин: 

Пптпрпграма и назив на пптпрпграмата 

Пптставка и ппис на пптставката                     Бучет    Сампфинан.  Дптации  Дпнации   

Кредити 

  F20 Уредуваое на Градежнп Земјищте             

       485420 Надпмест за пдземен импт                             40.000         0                0               0                   0 

       425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata    -40.000          0                0               0                   0 

 

  N20 Среднп Образпвание 

          464990 Други Трансфери                                              0             0             74.551             0                  0 

           401130 Оснпвни Плати – други врабптени             0             0            -74.551             0                  0 
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___________________________________________ 

                                                                                                         0             0                  0                  0                    0     

 

                                                                                               

                                                                                              Член 2  

    Одлуката влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп Службен Гласник на Опщтина Свети 

Никпле и станува спставен дел на Бучетпт на Опщтината за 2013 гпдина.    

 

   Br. 0701-863                                                                       Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                         Претседател, 

  Sveti Nikole                                                                                 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 

za objavuvawe na Odluka za pristapuvawe kon izrabotka na DUP za del 

 od naselba “Liska” 

 
                Se objavuva Odluka za pristapuvawe kon izrabotka na DUP za del od naselba 
“Liska”бр. 0701 - 864, што Советот на Општина Свети Николе ja  донесе на седницата 
одржана на ден 26.11. 2013 година. 

                                        
 

Бр. 0801- 880/2                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
 

                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  26.11.2013    година донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 

За пристапување кон изработка на Нацрт детален урбанистички план за дел од  

нас.,,Лиска,, Свети Николе 

                                                                         Чл.1 

                 Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од 

нас.Лиска Свети Николе со опфат помеѓу ул.,,Питу Гули’’ ул.,,Овчеполска’’ колско пешачка 

патека’’-,,100’’ и  граница на плански опфат на постоен ДУП. Истипт е сп ппврщина пд 5,02 

ха.Намена  дпмуваое.  

                                                                         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.  
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                                                                         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,,. 

   Br. 0701-864                                                                        Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                              Претседател, 

  Sveti Nikole  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 

za objavuvawe na Odluka za pristapuvawe kon izrabotka na nov DUP vo m.v. 
“Mavrovica” 

                Se objavuva Odluka za pristapuvawe kon izrabotka na nov DUP vo m.v. 
“Mavrovica”бр. 0701 - 865, што Советот на Општина Свети Николе ja  донесе на седницата 
одржана на ден 26.11. 2013 година.          

Бр. 0801- 880/3                          Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                               Зоран Тасев s.r. 
        
     
         

                Врз пснпва на шл.11 став 1 и шл.26 став 5 алинеја 3 пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп 
планираое ((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13„), Спветпт 
на Опщтина  Свети Никпле на седницата пдржана на ден26.11.2013 гпдина дпнесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

За пристапуваое кпн израбптка на Нацрт урбанистишки план за дел пд град Свети Никпле   УЕ5   

УЕ6 и УЕ 7 лпкалитет ,,Маврпвица 

Чл.1 

              Сп пваа Одлука се пристапува  кпн израбптка на Нацрт   ДУП за дел пд град Свети Никпле    

лпкалитет,, Маврпвица’’ сп плански ппфат ппмеду автппат Штип-Миладинпвци,ул.,,112’’, ул,,114’’и 

ул.,,115’’,сп ппврщина пд пкплу 15,0ха, и намена  Б5-хптели и Д3 –спрт и рекреација. 

Чл.2 

                 Се задплжува Ппднпсителпт на иницијативата да избере лиценцирана фирма за израбптка 

на планска прпграма и детален урбанистишки план за сппдветната урбана единица, и лиценцирана 

фирма за израбптка на ажурирани гепдетски ппдлпги какп пснпва за ппнатампщна ппстапка.  
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Чл.3 

Сите трпщкпви ппврзани сп изгптвуваое на целпкупната дпкументација и ангажман на струшни лица 

се на тпвар на ппднпсителпт на иницијативата спгласнп шл.17 став 7 пд гпре сппменатипт закпн. 

Чл.4 

                    Оваа Одлука влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп, а ке се пбјави вп Службен 

гласник на Опщтина Лпзпвп. 

 

   Br. 0701-865                                                                    Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                         Претседател, 

  Sveti Nikole                                                                                  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 

za objavuvawe na Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~len na 

 Sovet za javno zdravje 

 
                Se objavuva Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~len na Sovet za javno 
zdravje бр. 0701 - 866, што Советот на Општина Свети Николе ja  донесе на седницата 
одржана на ден 26.11. 2013 година. 

Бр. 0801- 880/4                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев s.r. 

                          

 

             Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 22 став 1 точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2) како и член 18 став 3 од Законот за јавно здравје Советот на 

Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 26.11.2013 godina ja донесе следнава:  

                                                                             

О Д Л У К А 

За разрешување и именување на член на Советот за јавно здравје 

 

Член 1 

                  Од  функцијата член на Советот за јавно здравје се разрешува Весна Глигорова 

 

 

                                                Член 2 

 

За член на Советот за јавно здравје се именува Д-р Николина Крстева Симонова 

како претставник од Центарот кој го покрива подрачјето на Општина Свети Николе од 

областа на јавното здравје. 
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      Член 3 

 

Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во “Службен Гласник на Општина 

Свети Николе”. 

                                                                                  

   Br. 0701-866                                                                      Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                       Претседател, 

  Sveti Nikole                                                                                   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 

za objavuvawe na Odluka za imenuvawe na ~lenovi na Upravniot odbor na JP 
“Pogrebalni uslugi” – Sveti Nikole 

 
                     Se objavuva Odluka za imenuvawe na ~lenovi na Upravniot odbor na JP 
“Pogrebalni uslugi” – Sveti Nikole бр. 0701 - 867, што Советот на Општина Свети 

Николе ja  донесе на седницата одржана на ден 26.11. 2013 година. 
 

Бр. 0801- 880/5                             Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                          на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                                Зоран Тасев s.r. 
         

 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 

бр.5/02) како и член 17 став 2 од Законот за Јавните Претпријатија (Сл.Весник на РМ бр.  

бр.38/96,6/02,40/03, 49/06,22/07 83/09,6/12), Советот на Општина Свети Николе на седницата 

одржана  на ден 26.11.2013godina ја  донесе следната: 

O Д Л У К  А 

За именување на членови на Управниот одбор на ЈП “Погребални Услуги” 

Св. Николе 

                                                                                    

                                                                        Член 1 

    За членови на Управниот Одбор на ЈП “Погребални Услуги” – Свети Николе со право на 

уште еден мандат се именуваат: 

 

 

               -  Илчо Јанчев   

                - Илија Тошев   

                - Илија Јакимов   

                                                                          

                                                                        Член 2 

    Мандатот на членовите на Управниот Одбор  е со траење од 4 (четири) години 

 

                                                                        Член 3 

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

Свети Николе”. 

                                                                 

   Br. 0701-867                                                              Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                               Претседател, 

  Sveti Nikole                                                                          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 
za objavuvawe na Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~lenovi vo Nadzorniot 

Odbor na JP “Pogrebalni uslugi” – Sveti Nikole 

 
                Se objavuva Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~lenovi vo Nadzorniot 
Odbor na JP “Pogrebalni uslugi” – Sveti Nikole бр. 0701 - 868, што Советот на Општина 
Свети Николе ja  донесе на седницата одржана на ден 26.11. 2013 година. 

                                                 
Бр. 0801- 880/6                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                    Зоран Тасев s.r. 

                          

 

            Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 5 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (Сл.Весник на РМ 

бр.5/02)  какп и шлен 26 став 2 пд Закпнпт за Јавните Претпријатија (Сл.Весник на РМ бр. 

38/96,6/02,40/03, 49/06,22/07 83/09,6/12), Спветпт на Опщтина Свети Никпле на седницата пдржана 

на ден 26.11.2013гпдина ја дпнесе следнава: 

 

 O Д Л У К А 

За именуваое и разрещуваое на шленпви на Надзпрнипт Одбпр на ЈП “Ппгребални Услуги – Свети 

Никпле 

 

                                                                                      Член 1 

   Од функцијата шлен на Надзпрнипт пдбпр вп ЈП “Ппгребални Услуги” – Свети Никпле се разрещува 

                    -  Стефан Маркпв 

 

                                                                                      Член 2 

   За  шленпви на Надзпрнипт Одбпр на ЈП “Ппгребални Услуги” се именуваат:  

 

                     -Јпнше Стпјанпв  

                     -Катерина Андпнпва  

 

                                                                                       Член 3 

   Мандатпт на шленпвите на Надзпрнипт Одбпр е сп траеое пд 4 (шетири) гпдини 

 

                                                                                       Член 4 

    Оваа пдлука влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп “Службен Гласник на Опщтина 

Свети Никпле”.   

 

   Br. 0701-868                                                                              Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                                Претседател, 

  Sveti Nikole  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 
za objavuvawe na Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~len na U~ili{niot 

Odbor na SOU “Ko~o Racin” – pretstavnik na Op{tina  Sveti Nikole 

 
                Se objavuva Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~len na U~ili{niot 
Odbor na SOU “Ko~o Racin” – pretstavnik na Op{tina  Sveti Nikole бр. 0701 - 869, што 
Советот на Општина Свети Николе ja  донесе на седницата одржана на ден 26.11. 2013 
година          

 
Бр. 0801- 880/7                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев s.r. 
    

 

                    Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 4 какп и шлен 22 став 1 тпшка 8  пд Закпнпт за лпкална 

сампуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) а вп врска сп шлен 88 став 5 пд Закпнпт за среднп 

пбразпвание Спветпт на Опщтина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 26.11.2013 godina ја  

дпнесе следнава: 

О Д Л У К А 

За разрещуваое и именуваое на шлен на Ушилищен пдбпр на СОУ “Кпшп Рацин” –  

Свeti Никпле 

 

Член 1 

   Се разрещува Адријана Ордева пд функцијата шлен на Ушилищнипт пдбпр на СОУ Кпшп 

Рацин -  Свети Никпле какп претставник пд пснпвашпт-Опщтина Свети Никпле. 

  

Член 2 

    Александар V. Арспв се именува за шлен на Ушилищнипт пдбпр на СОУ “Кпшп Рацин” – 

Свети Никпле какп претставник пд пснпвашпт- Опщтина Свети Никпле. 

 

Член 3 

    Мандатпт на именуванипт шлен на Ушилищнипт пдбпр на СОУ “Кпшп Рацин” – Свети Никпле 

е сп траеое пд 4 (шетири) гпдини сп правп на ущте еден избпр.  

 

Член 4 

 

    Одлуката влегува вп сила сп денпт на пбјавуваое вп “Службен gласник на Опщтина Свети 

Никпле”. 

                                                
   Br. 0701-869                                                                            Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                               Претседател, 

  Sveti Nikole  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 

za objavuvawe na – Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~len na Sovet na mladi 

         
                Se objavuva – Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~len na Sovet na mladi 
бр. 0701 - 870, што Советот на Општина Свети Николе ja  донесе на седницата одржана на 
ден 26.11. 2013 година. 

Бр. 0801- 880/8                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
        

       

                Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (Сл.Весник на РМ 

бр.5/02) а вп врска сп Одлуката за именуваое на шленпви на Спветпт на Млади на Опщтина Свети 

Никпле бр.0701-814 пд 30.10.2013 гпдина Спветпт на Опщтина Свети Никпле на седницата пдржана 

на ден 26.11.2013 godina ја дпнесе следнава: 

О Д Л У К А 

За разрещуваое  и именуваое на шлен на Спветпт на Млади на 

 Опщтина Свети Никпле 

 

Член 1 

    Од функцијата шлен на Спветпт на млади на Опщтина Свети Никпле  се  разрещува  Тамара 

Дпрева.                                                                                

                                                                                    Член 2 

 

    За нпв шлен на Спветпт на млади на Опщтина Свети Никпле се именува Тепдпра Петрпва. 

                                                                                     Член 3 

    Оваа пдлука влегува вп сила сп денпт на пбјавуваое вп “Службен Гласник на Опщтина 

Свети Никпле”. 

 

   Br. 0701-870                                                                             Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                              Претседател, 

  Sveti Nikole  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 
za objavuvawe na Odluka za dopolnuvawe na Odlukata za raspi{uvawe konkurs za 
izrabotka na idejno re{enie za grb i zname na Op{tina Sveti Nikole br.0701-749 

od 24.09.2013 godina 

                Se objavuva Odluka za dopolnuvawe na Odlukata za raspi{uvawe konkurs za 
izrabotka na idejno re{enie za grb i zname na Op{tina Sveti Nikole br.0701-749 od 
24.09.2013 godina - бр. 0701 - 871, што Советот на Општина Свети Николе ja  донесе на 
седницата одржана на ден 26.11. 2013 година. 

Бр. 0801- 880/9                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев s.r. 
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               Врз пснпва на шлен 10 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), какп и 

шлен 5 пд Статутпт на Опщтина Свети Никпле (Сл.Гласник на Опщтина Свети Никпле бр.1/06) Спветпт 

на Опщтина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 26.11.2013гпдина дпнесе: 

О Д Л У К А 

За Изменуваое и Дппплнуваое на Одлуката за распищуваое кпнкурс за израбптка на идејнп 

рещение за грб и знаме на Опщтина Свети Никпле бр.0701-749 пд 24.09.2013. 

 

                                                                                     Член 1 

    Одлуката за распищуваое на кпнкурс за израбптка на идејнп рещение за грб и знаме 

бр.0701-749 пд 24.09.2013 се менува вп шлен 5 така щтп текстпт пд став 1 се менува сп нпв текст кпј 

гласи: Кпнкурспт за израбптка на идејнп рещение за грб и знаме на Опщтината се пбјавува вп 

најмалку две пешатени јавни гласила сп рпк на траеое пд 35 дена пд денпт на пбјавуваоетп и правп 

на ушествп имаат сите градани на Република Македпнија. 

 

                                                                                      Член 2  

    Вп шлен 6 текстпт пд ппстпјнипт став станува став 2 и се дпдава нпв став 1 кпј гласи: 

Ппстапката за утврдуваое на грб и знаме на Опщтина Свети Никпле ќе ја спрпведе Кпмисија пд 

Претседател и щест шлена. 

 

                                                                                      Член 3 

    Ппсле шлен 8 се дпдава нпв шлен 9 кпј гласи: Грбпт и знаметп на Опщтината мпжат да се 

упптребуваат пп нивнипт упис вп Регистарпт на грбпвите и знамиоата на ппщтините вп Република 

Македпнија щтп се впди при Министерствптп надлежнп за врщеое на рабптите щтп се пднесуваат 

на лпкалната сампуправа. 

    Ппстпјнипт шлен 9 станува шлен 10. 

 

                                                                                      Член 4  

    Оваа пдлука стапува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп “Службен Гласник на Опщтина 

Свети Никпле”. 

                                                                                             

   Br. 0701-871                                                                    Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                      Претседател, 

  Sveti Nikole                                                                                 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 
za objavuvawe na Programa за изградба, реконструкција и одржување на локални 

патишта и улици во Општина Свети Николе, во 2014 година 

 
                     Se objavuva Programa за изградба, реконструкција и одржување на локални 
патишта и улици во Општина Свети Николе, во 2014 година бр. 0701 - 872, што Советот на 

Општина Свети Николе ja  донесе на седницата одржана на ден 26.11. 2013 година. 
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Бр. 0801- 880/10                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
        
        
                 Врз основа на Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ” бр. 26/96, 
40/99, 96/2000, 29/02, 68/04 и 84/2008), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 26.11. 2013  година ја донесе следната 
 

П Р О Г Р А М А 
 

за изградба, реконструкција и одржување на локални 
патишта и улици во oпштина Свети Николе, во 2014 година 

 
Општи одредби:   
 
 Оваа Програма претставува синтеза помеѓу потребите за одржување на 
постојната локална патна мрежа, нејзината неопходна реконструкција како и 
планирањата за изградба на нови локални патишта на ниво на oпштина Свети  
Николе од една страна, како и изградба, одржување и реконстрикција на улиците во 
град Св.Николе и пошироко во oпштината.  
 Потребите од пробивање, модернизација и одржување (тековно и инвестиционо) на 
локалните патни правци отсекогаш биле и се од перманентно значење за комуникација 
помеѓу населените места во општината. Исто така, патот заедно со водоснабдувањето и 
неки други основни предуслови за живот на човекот се основните потерби за развојот на 
стопанските капацитети од сите сфери на животот. Во таа насока, општината Свети Николе 
како земјоделско сточарски регион во распространето ридско планонско подрачје, со 
доизградбата на потребната локална патна мрежа до сите населени места може да 
претендира на подинамичен развој, особено на сточарството, полјоделството, ловот, и 
планинскиот туризам во северозападниот дел на општината во така нарачениот “Ѓуришки 
регион”.  

Без постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу луѓето, 
размената на добра, дотурот на стока, а со тоа и секаква појава и иницијатива би се 
соочила со плоблеми уште во стартот. Токму од тие причини  општина Свети  Николе, 
посветува исклучително внимание на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на 
постоечката патна мрежа, но ќе се залага за пробивање и изградба на локална патна 
мрежа до населените места каде тоа досега се уште не е сторено.  

Потребите за развојот на локалната патна мрежа се уште се големи иако досега 
постигнатите резултати посебно во последните десетина годинни се видливи и дадоа друг 
белег на Општината. Ако кон сето ова се додаде и нејзината географска местоположба и 
потербата од регионално и магистрално поврзување на целиот источен регион кон 
главниот град на Република  Македонија , кој според сите природни правци логички би 
било да поминуваат низ општината Свети  Николе, тогаш се добива слика за потребите од 
развојот на патната мрежа во општината  н  сите правци.   
 
Локални патни правци  за одржување  : 
 
Во општина Свети Николе, како локални патни правци се утврдени: 
 

 Локален пат број 1, од село Амзибегово, спој со регионален пат Р-105, до село 
Црнилиште, во должина од 3,56 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт и додатни 
банкини од по 1,00 метар од двете страни на патот; делумно  1,8 км  

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

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

 Локален пат број 4, спој од регионален пат Р-105, кон село Ерџелија до село 
Мустафино , во должина од 7,7 км и ширина на коловозот од 5м  изработен од 
асфалт како и банкини од двете страни од по 1м;  
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 Локален пат број 5, од село Ерџелија кон село Кадрифаково до спојот со 
магистралниот пат М-5 кај,  во должина од 2,5,км и ширина на коловозот од 5,5 м 
изработен од тампониран слој на чакал;  

 Локален пат број 6, од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто 
Валевци” до село Д.Ѓуѓанци, во должина од 3,15 км, ширина на коловозот од 3,00 
м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;  

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

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

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

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

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

 -Локален пат број 12, од село Преод до село Крушица, во должина од 3,5 км, 
земјен пат;  

 Локален пат број 13, спој со магистрален пат М-5 кај” Овче Поле”, до село 
Делисинци, во должина од 2,5 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат;   

 Локален пат број 14, од село Д.Ѓуганци до село Г.Ѓуѓанци,  во должина  од  3 км  
пробиен патен правец;  

 Локален пат број 15, од село Г.Ѓуѓанци до село Строиманци, во должина од 3,2 
км, исто така пробиен 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Локални патни правци   за  реконструкција  и  планирана  изградба: 
 
Во општина Свети Николе, како локални патни правци се утврдени: 
 

 Локален пат број 1, од село Амзибегово, спој со регионален пат Р-105, до село 
Црнилиште, во должина од 1,76 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт и додатни 
банкини од по 1,00 метар од двете страни на патот;   

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

 Локален пат број 6, од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто 
Валевци” до село Д.Ѓуѓанци, во должина од 3,15 км, ширина на коловозот од 3,00 
м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;  

 Локален пат број 7, спој од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто 
Валевци” до село Стањевци, во должина од 3,1км, ширина на коловозот од 5,00 
м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;  
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 Локален пат број 8, од Свети Николе до село Кнежје, во должина од 2,51 км, 
ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;  

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

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

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

 -Локален пат број 12, од село Преод до село Крушица, во должина од 3,5 км, 
земјен пат;  

 Локален пат број 13, спој со магистрален пат М-5 кај” Овче Поле”, до село 
Делисинци, во должина од 2,5 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат;   

 Локален пат број 14, од село Д.Ѓуганци до село Г.Ѓуѓанци, во должина од 3,0  км 
пробиен патен правец;  

 Локален пат број 15, од село Г.Ѓуѓанци до село Строиманци, во должина од 3,2 
км, исто така пробиен 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 Од вкупно 100,6 км локална патна мрежа кој се во надлежност на Секторот за 
урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина  на општина 
Свети Николе, 9,84 км пат веќе се асфалтирани, додека останатите според некаков 
приоритет допрво ќе треба  да  се  реконструираат  т.е.  изградат.   
 
 

Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални  патишта 
и улици во општина Свети Николе, за 2014 година како извори за финансирање ќе 
ги има следниве: 

 
   

А. ИЗВОРИ НА ФИНАСИРАЊЕ  

   
1. Трансфери од магистрални и регионални патишта 3.800.000,00 
.        

 Вкупно: 3.800.000,00      

 
 
 Вака планираните средства во 2014 година ќе бидат потрошени за изградба на 
нови и одржување на постоечките локални патишта и улици како и за зимско 
одржување во тековната година и тоа по следниот распоред на: 
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  Р А С Х О Д И  

ЈД ЈД 0 
Изградба и реконструкција на локалн патиштаи  
улици   

    
Санација и реконструкција на улични површини во 
градот 2.800.000,00 

    Зимско одржување на локални патишта и  улици  1.000.000,00 
      

      

            Се вкупно: 
                    

3.800.000,00 
    

 
Реализацијата на ова Програма воглавно ќе зависи од приливот на планираните 

средства во сите ставки од приходите. 
Доколку не се обезбедат палнираните средства,   општина Свети  Николе ќе 

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

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:  

 Оваа Програма стапува на сила   со  денот  на  донесувањето, а ќе се  објави  во   
„Службен   гласник  на   општина   Св.Николе”. 
 

                                              Совет на Општина Свети Николе  
Бр.0701-872                                            Претседател,                                                                           
Свети Николе                                                         Илија   Стоилев с.р. 

  26 .11.2013  гпд.                                                            
                                                                                         
 
    

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 
za objavuvawe na  Zaklu~okot za usvojuvawe na  Izve{tajot za materijalno - 

finansisko rabotewe na JP “Pogrebalni uslugi” za period od 01.01.  
do 30.09. 2013 godina 

 
                Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na  Izve{tajot za materijalno - 
finansisko rabotewe na JP “Pogrebalni uslugi” za period od 01.01. do 30.09. 2013 
godina бр. 0701 - 873, што Советот на Општина Свети Николе ja  донесе на седницата 
одржана на ден 26.11. 2013 година. 

 
Бр. 0801- 880/11                    Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев s.r. 
        
        
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava 
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata 
odr`ana na den 26.11.  2013 godina donese 
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Z  A  K  L  U  ^  O  K 

za usvojuvawe na  Izve{tajot za materijalno - finansisko rabotewe na JP 
“Pogrebalni uslugi” za period od 01.01. do 30.09. 2013 godina   

 
          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go  usvoi  Zaklu~okot za usvojuvawe na   
Izve{tajot za materijalno - finansisko rabotewe na JP “Pogrebalni uslugi” za period 
od 01.01. do 30.09. 2013 godina.  
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 
na Op{tina Sveti Nikole”. 
 

Br.0701 - 873                           Pretsedatel, 
26.11. 2013 godina               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                               Ilija Stoilev 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 

za objavuvawe na  Odluka zа давање согласност на Статутот на ЈOУ – Детска 
Градинка  “Рахилка Гонева” – Свети Николе 

 
 
                Se objavuva Odluka zа давање согласност на Статутот на ЈOУ – Детска Градинка  
“Рахилка Гонева” – Свети Николе бр. 0701 - 874, што Советот на Општина Свети Николе ja  
донесе на седницата одржана на ден 26.11. 2013 година. 
 

 
Бр. 0801- 880/12                  Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев s.r. 
        

                        

                Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 4 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (Службен весник на 

РМ бр.5/02) какп и шлен 32 став 4 пд Закпнпт за устанпви (Службен весник на РМ бр.32/05), Спветпт 

на Опщтина  Свети Никпле на седницата пдржана на ден 26.11.2013 гпдина ja дпнесе следнава: 

О  Д  Л  У  К  А 

За даваое спгласнпст на Статутпт на ЈOУ – Детска Градинка  “Рахилка Гпнева” – Свети Никпле 

Член 1 

              Спветпт на Опщтина Свети Никпле дава спгласнпст на Статутпт бр. 01-232 пд 21.11.2013 

гпдина на ЈОУ  Детската градинка “Рахилка Гпнева” – Свети Никпле дпнесен пд Управнипт пдбпр на 

устанпвата. 

Член 2 

             Статутпт на ЈОУ “Рахилка Гпнева” – Свети Никпле да се пбјави вп Службен гласник на 

Опщтина Свети Никпле. 
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Член 3 

              Оваа Одлука стапува на сила сп денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на Опщтина 

Свети Никпле”. 

   Br. 0701-874                                                                               Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                              Претседател, 

  Sveti Nikole  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 

za objavuvawe na  Odluka zа давање согласност на Правилникот за Организација и 
Систематизација на работните места на  јавните службеници во ЈOУ – Детска 

Градинка  “Рахилка Гонева”  – Свети Николе 
 

      
                Se objavuva Odluka zа давање согласност на Правилникот за Организација и 
Систематизација на работните места на  јавните службеници во ЈOУ – Детска Градинка  
“Рахилка Гонева” – Свети Николе 
бр. 0701 - 875, што Советот на Општина Свети Николе ja  донесе на седницата одржана на 
ден 26.11. 2013 година. 
                                                        
Бр. 0801- 880/13                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
      

                  Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 4 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (Службен весник 

на РМ бр.5/02) какп и шлен 32 став 4 пд Закпнпт за устанпви (Службен весник на РМ бр.32/05), 

Спветпт на Опщтина  Свети Никпле на седницата пдржана на ден 26.11.2013гпдина ja дпнесе 

следнава 

О  Д  Л  У  К  А 

За даваое спгласнпст на Правилникпт за Организација и Систематизација на рабптните 

места на  јавните службеници вп ЈOУ – Детска Градинка  “Рахилка Гпнева” – Свети Никпле 

 

Член 1 

Спветпт на Опщтина Свети Никпле дава спгласнпст на Правилникпт бр. 01-233 пд 21.11.2013 

гпдина на ЈОУ  Детската градинка “Рахилка Гпнева” – Свети Никпле дпнесен пд Управнипт пдбпр на 

устанпвата. 

Член 2 

Правилникпт  на ЈОУ “Рахилка Гпнева” – Свети Никпле да се пбјави вп Службен гласник на 

Опщтина Свети Никпле. 

Член 3 

Оваа Одлука стапува на сила сп денпт на пбјавуваоетп вп “Службен гласник на Опщтина 

Свети Никпле”.                                                                                            
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   Br. 0701-875                                                                               Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                                  Претседател, 

  Sveti Nikole  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 

za objavuvawe na  Odluka zа пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички 
план за дел од МЗ 1 град  Свети Николе 

 
                Se objavuva Odluka Odluka zа пристапување кон изработка на Нацрт 
урбанистички план за дел од МЗ 1 град  Свети Николе бр. 0701 - 876, што Советот на 
Општина Свети Николе ja  донесе на седницата одржана на ден 26.11. 2013 година. 

                                                   
Бр. 0801- 880/14                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
        

                
          Врз пснпва на шл.11 став 1 и шл.26 став 5 алинеја 3 пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп 
планираое ((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13„), Спветпт 
на Опщтина  Свети Никпле на седницата пдржана на ден  26.11. 2013 гпдина дпнесе: 
 

     О   Д   Л   У   К   А 

    За пристапуваое кпн израбптка на Нацрт урбанистишки план за дел пд МЗ 1 град  

Свети Никпле 

                                                                                    Чл.1 

             Сп пваа Одлука се пристапува  кпн израбптка на Нацрт детален урбанистишки план за дел пд 

град Свети Никпле, МЗ „1“ сп плански ппфат ппмеду решнп кпритп на „Гпрпбинска Река, ул. „Марщал 

Титп“,  сп ппврщина пд 2.20 ха и сп пвеќе намени 

 

                                                                                   Чл.2 

                 Се задплжува Ппднпсителпт на иницијативата да избере лиценцирана фирма за израбптка 

на планска прпграма и детален урбанистишки план за сппдветната урбана единица, и лиценцирана 

фирма за израбптка на ажурирани гепдетски ппдлпги какп пснпва за ппнатампщна ппстапка.  

                                                                                   Чл.3 

Сите трпщкпви ппврзани сп изгптвуваое на целпкупната дпкументација и ангажман на струшни лица 

се на тпвар на ппднпсителпт на иницијативата спгласнп шл.17 став 7 пд гпре сппменатипт закпн. 

                                                                                 Чл.4 

                    Оваа Одлука влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп, а ке се пбјави вп Службен 

гласник на Опщтина Свети Никпле. 
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   Br. 0701-876                                                                              Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                                  Претседател, 

  Sveti Nikole   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 
za objavuvawe na   Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{na programa za rabotata na 
Javnata op{tinska ustanova za deca – Detska gradinka ”Rahilka Goneva” Sveti 

Nikole za u~ebnata 2013/2014 godina 
 
 
                Se objavuva Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{na programa za rabotata na 
Javnata op{tinska ustanova za deca – Detska gradinka ”Rahilka Goneva” Sveti Nikole 
za u~ebnata 2013/2014 godina  бр. 0701 - 877, што Советот на Општина Свети Николе go  
донесе на седницата одржана на ден 26.11. 2013 година. 
 

 
Бр. 0801- 880/15                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев s.r. 
        
                      
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava 
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata 
odr`ana na den 26. 11. 2013 godina donese 
 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

za usvojuvawe na Godi{na programa za rabotata na Javnata op{tinska 
ustanova za deca – Detska gradinka ”Rahilka Goneva” Sveti Nikole za u~ebnata 

2013/2014 godina 
 

1. Se usvojuva Godi{na programa za rabotata na Javnata op{tinska ustanova za 
deca – Detska gradinka ”Rahilka Goneva” Sveti Nikole za u~ebnata 2013/2013 godina. 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  “Slu`ben glasnik 
na Op{tina Sveti Nikole”. 
 
Br.0701 - 877       Pretsedatel, 
26.11. 2013 godina                      na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                    Ilija Stoilev 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 

za objavuvawe na   Re{enie  za razre{uvawe na ~len vo Upravniot odbor na   JKP 
“Komunalec” Sveti Nikole 
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                Se objavuva Re{enie  za razre{uvawe na ~len vo Upravniot odbor na   JKP 
“Komunalec” Sveti Nikole бр. 0701 - 878, што Советот на Општина Свети Николе go  
донесе на седницата одржана на ден 26.11. 2013 година.                                                     

         
Бр. 0801- 880/16                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
       
 
 Vrz osnova na ~len 17 i 18 od Zakonot za javnite pretprijatija (“Slu`ben vesnik 
na RM” br. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 i 22/07), ~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata 
odr`ana na 26.11. 2013 godina donese 
 
 

R  E  [  E  N  I  E   
za razre{uvawe na ~len vo Upravniot odbor na   JKP “Komunalec” Sveti Nikole 

 

 
1.Od dol`nosta ~len na Upravniot odbor na JKP ”Komunalec” Sveti Nikole se 

razre{uva: 
 

- Blagica Lasovska 
 
 2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 
na Op{tina Sveti Nikole”. 
 

Br. 0701- 878      Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
26 .11.   2013godina                    Pretsedatel, 
Sveti Nikole                               Ilija Stoilev 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 

za objavuvawe na   Odluka zа обезбедување на средства  во Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2014 година за исплата на надоместок во постапките за одземање на 

право на користење на градежно земјиште 
 
 
                Se objavuva Odluka zа обезбедување на средства  во Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2014 година за исплата на надоместок во постапките за одземање на право на 
користење на градежно земјиште бр. 0701 - 879, што Советот на Општина Свети Николе ja  
донесе на седницата одржана на ден 26.11. 2013 година. 
 

 
Бр. 0801- 880/17                 Градоначалник, 
26.11. 2013 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев s.r. 
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               Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 2 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (Сл.Весник на РМ 

бр.5/02), а вп врска сп шлен 34 пд Закпнпт за бучетите (Сл.Весник на РМ бр.64/05, 20080) Спветпт 

на Опщтина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 26.11.2013гпдина дпнесе: 

                                                                       

 

                                                 О Д Л У К А 

За пбезбедуваое на средства  вп Бучетпт на Опщтина Свети Никпле за 2014 гпдина за исплата на 

надпместпк вп ппстапките за пдземаое на правп на кпристеое 

 на градежнп земјищте 

 

Член 1 

  Спветпт на Опщтина Свети Никпле дава спгласнпст вп Бучетпт на Опщтина Свети Никпле 

за 2014 гпдина да се пбезбедат средства за исплата на надпместпк  за пдземаое правп на 

кпристеое на градежнп земјищте на КП бр.9504 КО Свети Никпле и КП бр.9860 КО Свети Никпле. 

 

                                                                        Член 2 

Вкупнипт изнпс на средсвата пд шлен 1 пд пваа Одлука е  699.501,00 денари пд кпи щтп 

62.361,00 денари ќе се пбезбедат за исплата на надпместпк вп ппстапката за пдземаое на 

кприснишкп правп на градежнп земјищте на КП бр.9860 КО Свети Никпле, а изнпс пд 637.140,00 

денари ќе се пбезбеди за исплата на надпместпк вп ппстапката за пдземаое на кприснишкп правп 

на градежнп земјищте на КП бр.9504 КО Свети Никпле. 

 

            Член 3 

Средствата да се  исплатат пд прпграмата Ф2 ( Уредуваое на градежнп земјищте) ставка 

485  пптставка 485 420( надпмест за пдземен импт). 

 

           Член 4 

    Одлуката влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп ,,Службен Гласник на Опщтина 

Свети Никпле,, и станува спставен дел на Бучетпт на Опщтината за 2014 гпдина.    

 

 

   Br. 0701-879                                                                          Совет на Општина Свети Николе 

  26.11.2013god.                                                                                              Претседател, 

  Sveti Nikole  Илија Стоилев с.р. 
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   Br. 0701-881                                                                           

  26.11.2013god.                                                                                               

  Sveti Nikole   
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