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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

16.12. 2013 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 16 

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 

 
 
 

 

 

 
 

 
 Se objavuva Odluka  za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na Op{tina 

Sveti Nikole za 2013 бр. 0701 – 907, што Советот на Општина Свети Николе go  донесе на 
седницата одржана на ден 16.12. 2013 година. 
 

 
 
 
                                                    

 
 

          
 

Бр. 0801- 921/19                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев s.r. 
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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  pro{iruvawe na buxetot na Op{tina Sveti Nikole za  
2013 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Se objavuva Odluka za  pro{iruvawe na buxetot na Op{tina Sveti Nikole za  

2013godina бр. 0701 – 908, што Советот на Општина Свети Николе go  донесе на седницата 
одржана на ден 16.12. 2013 година. 
 

 
 
 
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Бр. 0801- 921/20                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                    Зоран Тасев s.r. 
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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 

За утврдување на приоритет на проект 
 

Se objavuva Odluka zа утврдување на приоритет на проект бр. 0701 – 909, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 
година. 
 
Бр. 0801- 921/1                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев s.r. 
 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 

16.12.2013 година, ја донесе следнава: 

 

ОДЛУКА 

За утврдување на приоритет на проект 

 

Член 1 

 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба на сточен пазар во КО 

Немањици”. 
 

Член 2 

 

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

Свети Николе,,. 

 

Бр.0701-909                                                                      Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                     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 
za objavuvawe na  Odluka 

За утврдување на приоритет на проект 
 

Se objavuva Odluka zа утврдување на приоритет на проект бр. 0701 – 909/2, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 
година. 
 
Бр. 0801- 921/2                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев s.r. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 

16.12.2013 година, ја донесе следнава: 

 

ОДЛУКА 

За утврдување на приоритет на проект 

 

Член 1 

 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба на сточен пазар во КО 

Мездра”. 
 

Член 2 

 

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

Свети Николе,,. 

 

Бр.0701-909/2                                                               Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                  Претседател, 

Свети Никол                                                                              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 
За утврдување на приоритет на проект 

 
 

Se objavuva Odluka zа утврдување на приоритет на проект бр. 0701 – 909/3, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 
година. 

 
Бр. 0801- 921/3                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
        
        
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 

16.12.2013 година, ја донесе следнава: 

 

 

ОДЛУКА 

За утврдување на приоритет на проekt 
 

 

Член 1 

 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба на сточен пазар во КО 

Ерџелија”. 



 5 

 

Член 2 

 

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

Свети Николе,,. 

 

Бр.0701-909/3                                                                            Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                                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 

za objavuvawe na  Odluka 
За утврдување на приоритет на проекt 

 

 
 Se objavuva Odluka zа утврдување на приоритет на проект бр. 0701 – 909/4, што 

Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 
година. 
                                                   

          
 

Бр. 0801- 921/4                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
        
       

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 

16.12.2013 година, ја донесе следнава: 

 

ОДЛУКА 

За утврдување на приоритет на проект 

 

Член 1 

 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба на сточен пазар во КО 

Пеширово”. 
 

 

Член 2 

 

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

Свети Николе,,. 

 

Бр.0701-909/4                                                                            Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                                 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 

za objavuvawe na  Odluka 
zа давање согласност за намената на инвестицијата 

 

 
 Se objavuva Odluka zа davawe soglasnost za namenata na investicijata  бр. 0701 

– 910, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 
16.12. 2013 година. 
 
Бр. 0801- 921/5                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
        
        
 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свeти Николе на седницата одржана на ден 

16.12.2013 година, ја донесе следната: 

 ОДЛУКА 

За давање согласност за намената на инвестицијата 

Член 1 

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

инвестицијата со цел реализација на проектот ”Изградба на сточен пазар во КО Немањици”. 

Член 2 

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

Свети Николе “.                                                                      

                                                                                                     

Бр.0701-910                                                                                   Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                                 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 

za objavuvawe na  Odluka 
zа давање согласност за намената на инвестицијата 

 

 
 Se objavuva Odlukata zа davawe soglasnost za namenata na investicijata  бр. 

0701 – 910/2, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на 
ден 16.12. 2013 година. 

 
Бр. 0801- 921/6                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев s.r. 
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 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свeти Николе на седницата одржана на ден 

16.12.2013 година, ја донесе следната: 

ОДЛУКА 

За давање согласност за намената на инвестицијата 

Член 1 

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

инвестицијата со цел реализација на проектот ”Изградба на сточен пазар во КО Мездра”. 

Член 2 

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

Свети Николе “.                                                                                                     

 

Бр.0701-910/2                                                                Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                     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 
za objavuvawe na  Odluka 

zа давање согласност за намената на инвестицијата 
 

 
 Se objavuva Odlukata zа davawe soglasnost za namenata na investicijata  бр. 

0701 – 910/3, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на 
ден 16.12. 2013 година. 

 
Бр. 0801- 921/7                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев s.r. 
        
        

 
 
 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свeти Николе на седницата одржана на ден 

16.12.2013 година, ја донесе следната: 

 ОДЛУКА 

За давање согласност за намената на инвестицијата 
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Член 1 

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

инвестицијата со цел реализација на проектот ”Изградба на сточен пазар во КО Ерџелија ”. 

Член 2 

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

Свети Николе “.                                                                                                     

Бр.0701-910/3                                                                          Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                                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 

za objavuvawe na  Odluka 
zа давање согласност за намената на инвестицијата 

 

Se objavuva Odlukata zа davawe soglasnost za namenata na investicijata  бр. 
0701 – 910/4 {toСоветот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на 
ден 16.12. 2013 година. 
     
Бр. 0801- 921/8                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев s.r. 
  
       
 

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свeти Николе на седницата одржана на ден 

16.12.2013 година, ја донесе следната 

 ОДЛУКА 

За давање согласност за намената на инвестицијата 

Член 1 

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

инвестицијата со цел реализација на проектот ”Изградба на сточен пазар во КО Пеширово”. 

Член 2 

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

Свети Николе “. 

Бр.0701-910/4                                                                             Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                               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 

za objavuvawe na  Odluka 
За утврдување на приоритет на проект 

 

 
 Se objavuva Odluka zа утврдување на приоритет на проект бр. 0701 – 911, што 

Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 
година. 
                                                 
Бр. 0801- 921/9                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
        

        
             Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе 

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

седницата одржана на ден 16.12.2013 година, ја донесе следнава: 

 

ОДЛУКА 

За утврдување на приоритет на проект 

 

Член 1 

 

 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба и уредување на јавни 

зелени површини за одмор и рекреација во руралните средини Ѓуѓанци, Горобинци, 

Црнилиште и Кнежје”. 
 

 

 

Член 2 

 

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

Свети Николе. 

 

Бр.0701-911                                                                                 Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                                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 

za objavuvawe na  Odluka 
za davawe soglasnot za namena na investicijata  
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 Se objavuva Odluka zа davawe soglasnot za namena na investicijata бр. 0701 – 

912, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 
2013 година. 
                                                           
Бр. 0801- 921/10                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                        Зоран Тасев s.r. 
        
        
                          
          Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свeти Николе на седницата одржана на ден 

16.12.2013 година, ја донесе следната 

ОДЛУКА 

За давање согласност за намената на инвестицијата 

Член 1 

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

инвестицијата со цел реализација на проектот “Изградба и уредување на јавни зелени површини 

за одмор и рекреација во руралните средини Ѓуѓанци, Горобинци, Црнилиште и Кнежје”. 

Член 2 

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

Свети Николе “. 

 Бр.0701-912                                                                               Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                                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 

za objavuvawe na  Odluka 
За утврдување на приоритет на проект 

 
 

 
 Se objavuva Odluka zа утврдување на приоритет на проект бр. 0701 – 913, што 

Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 
година.                                                 

          
Бр. 0801- 921/11                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев s.r. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 

16.12.2013 година, ја донесе следнава: 

 

 

ОДЛУКА 

За утврдување на приоритет на проект 

 

Член 1 

 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба на локален пат, 

вклучително и мост од с.Мустафино до црквата Св.Вознесение и селските гробишта и 

Изградба на локален пат вклучително и мост од Д.Ѓуѓанце до црквата Свети Никола ”. 
 

Член 2 

 

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

Свети Николе. 

 

Бр.0701-913                                                                                   Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                                  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 
za objavuvawe na  Odluka 

За давање согласност за намената на инвестицијата 
 

 
 Se objavuva Odluka zа  давање согласност за намената на инвестицијата бр. 0701 

– 914, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 
16.12. 2013 година. 
 

       
 

Бр. 0801- 921/12                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
        
        

                          
 

          

           Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

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

Општина Свети Николе“ бр.01/06), Советот на Општина Свeти Николе на седницата одржана на ден 

16. 12.2013 година, ја донесе следната: 

 ОДЛУКА 
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За давање согласност за намената на инвестицијата 

Член 1 

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

инвестицијата со цел реализација на проектот “Изградба на локален пат, вклучително и мост од 

с.Мустафино до црквата Св.Вознесение и селските гробишта и Изградба на локален пат 

вклучително и мост од Д.Ѓуѓанце до црквата Свети Никола ”. 

Член 2 

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

Свети Николе “ 

Бр.0701-914                                                                           Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                                 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 

za objavuvawe na  Odluka 
zа пристапување кон изработка на урбанистички план  вон населено место за КП 

бр.6294 КО Свети Николе  
 

 Se objavuva Odluka zа  пристапување кон изработка на урбанистички план  вон 
населено место за КП бр.6294 КО Свети Николе бр. 0701 – 915, што Советот на Општина 
Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 година. 
 

 
Бр. 0801- 921/13                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев s.r. 
        
        

                          
         

           Врз основа на чл.13 став 1 и чл.26 став 5 алинеја 4 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 16.12.2013 година донесе:  

О   Д   Л   У   К   А 

За пристапување кон изработка на урбанистички план  вон населено место за КП бр.6294 КО 

Свети Николе  

                                                                         Чл.1 

             Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на урбанистички план вон населено место за 

КП бр.6294 КО Свети Николе, со намена Е2-комунална супраструктура , опфат од 0,4ха. 

                                                                         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 Свети Николе,,. 

 

Бр.0701-915                                                                              Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                                  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 

za objavuvawe na  Odlukazа пристапување кон изработка на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од УЕ-1  Свети Николе 

 
 

 
 Se objavuva Odluka zа  пристапување кон изработка на Нацрт детален 

урбанистички план за дел од УЕ-1  Свети Николебр. 0701 – 916, што Советот на Општина 
Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 година. 

 
Бр. 0801- 921/14                              Градоначалник, 
16.12. 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  16.12.2013    година донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

За пристапување кон изработка на Нацрт детален урбанистички план за дел од УЕ-1 

 Свети Николе 

                                                                         Чл.1 

             Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од УЕ-1 

Свети Николе со опфат помеѓу ул.,,Маршал Тито’’ ул.,,Гоце Делчев’’ ул.,,11-ти Октомври’’ 



 14 

ул.,,Септемвриска’’ и  и крак на ул.,,8-ми Ноември’’ Свети НИколе. Истипт е сп ппвршина пд 1,13 

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.  

                                                                         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- 916                                                                     Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                         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 
za objavuvawe na  Odluka za verificirawe na ~len vo Upravniot odbor od redot na 

vrabotenite vo OU  Dom na kulturata  “Krste Misirkov” Sveti Nikoле 
 
 

Se objavuva Odluka za verificirawe na ~len vo Upravniot odbor od redot na 
vrabotenite vo OU  Dom na kulturata  “Krste Misirkov” Sveti Nikoле бр. 0701 – 917, 
што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 
2013 година. 
 
 

          
 

Бр. 0801- 921/15                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                    Зоран Тасев s.r. 
        
 

 

 
 Vrz osnova na ~len   34 i 37 od Zakonot za kultura – pre~isten tekst (“Slu`ben 
vesnik na RM” br. 66/03), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na 
den 16.12. 2013 godina donese 
 

 
O D L U K A  

za verificirawe na ~len vo Upravniot odbor od redot na vrabotenite vo OU  Dom 
na kulturata  “Krste Misirkov” Sveti Nikoле 
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^len 1 
Se verifikuva mandatot na Slobodanka Nikolova, kako ~len vo Upravniot 

odbor od redot na vrabotenite pri OU Dom na kultura “Krste Misirkov” Sveti Nikole. 
 

^len 2 
  Ova Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
“Slu`ben glasnik na Op{tina Sveti Nikole”. 
 

 Br. 0701-917                                Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
 16.12.2013 godina                                     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  Programa za izrabotka , izmeni i dopolnuvawe na Urbanisti~ki 
planovi na teritorijata na Op{tina Sveti Nikoel za 2014 godina  

 

 
Se objavuva Programa za izrabotka , izmeni i dopolnuvawe na Urbanisti~ki 

planovi na teritorijata na Op{tina Sveti Nikoel za 2014 godina бр. 0701 – 918, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 
година. 

          
Бр. 0801- 921/16                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Soglasno ~l.17 stav 1 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko 

planirawe(„Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 137/07, 91/09, 

124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13) ) i ~l.22  to~ka 1 od Zakonot za lokalna 
samouprava (sl.vesnik na RM br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata 
odr`ana na den  16.12.2013 godina  donese: 
 
 
 

P  R  O  G  R  A  M  A 
 

Za izrabotka , izmeni i dopolnuvawe na Urbanisti~ki 
planovi на територијата на  op{tina Sveti Nikole za  2014 godina. 

 
 
 Spored Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe Op{tinata e nadle`na da 
vodi postapka i donesuva Generalni urbanisti~ki planovi, detalni urbanisti~ki planovi 
,urbanisti~ki planovi za sela, urbanisti~ki planovi von naseleno mesto Lokalni 
urbanisti~ki planski dokumentacii, a zadol`itelno istite prethodno gi vgradi vo ovaa 
programa. 
 Isto taka lokalnata samouprava e nadle`na da predlaga izmeni i dopolnuvawa na 
postojnite urbanisti~ki planovi vo delovi za koi taa smeta deka se nad`iveani i za istite 
se potrebni novi nameni. 
 Od gore navedenite pri~ini i posle izvr{enite konsultacii со participaтивnoto 

telo истптп на Sovetot na Op{tina Sveti Nikole predlo`i: 
 
 1.Izrabotka i donesuvawe na Generalen urbanisti~ki plan za grad Sveti Nikole so 
povr{ina od okolu 700ha. 
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2.Izrabotka i donesuvawe na detalni urbanisti~ki planovi na odredeni urbani 
edinici, i blokovi za grad Sveti Nikole soglasno interesot na Op{tina Sveti 
Nikole i dostaveni inicijativi od strana na pravni i fizi~ki lica. 

 

3.Izrabotka i donesuvawe na urbanisti~ki planovi за следните населени места :  
 . 
 3.1.Izrabotka i donesuvawe na urbanisti~ki plan za selo Ерџелија. 
           3.2. Израбптка и дпнесуваое на урабистички план за селп Мустафинп 
           3.3.Израбптка и дпнесуваое на урбанистички план за с.Кадрифакпвп 

           3.4.Izrabotka и donesuvawe na urbanisti~ki plan за Амзабегпвп.  
           3.5. Израбптка и дпнесуваое на урабистички план за селп Пеширпвп 
           3.6.Izrabotka i donesuvawe na urbanisti~ki за селп Црнилиштте  
           3.7.Израбптка и дпнесуваое на урабистички план за селп Намаоици 
           3.8. Израбптка и дпнесуваое на урабистички план за селп Ранченци 
           3.9. Израбптка и дпнесуваое на урабистички план за селп Стаоевци 
          3.10. Израбптка и дпнесуваое на урабистички план за селп Павлешенци 
          3.11. Израбптка и дпнесуваое на урабистички план за селп Кнежје 
          3.12.Izrabotka i donesuvawe na urbanisti~ki plan za Горобинци  
          3.13. Израбптка и дпнесуваое на урабистички план за селп Спппт 
          3.14. Израбптка и дпнесуваое на урабистички план за селп Препд 
         3.15-Изработка идонесување наУрбанистички план за село Трстеник  

         3.16-Изработка идонесување наУрбанистички план за село Крушица 

         3.17-Изработка идонесување наУрбанистички план за село Малино 

 
 
       Сите други бараоа и иницијативи кпи ке се дпстават вп текпт на 2014 гпдина ке бидат земени на 
разгледуваое и истите ке се вметнат вп прпграмата сп ппсебни пдлуки на Спветпт на Општина Свети 
Никпле. 
 Изработката и донесувањето на оваа програма претставува основа за изработка и 
донесување на урбанистички планови во текот на 2014 година со што се овозможува 
вклопување на досега легализираните објекти и се разбира понатамошен урбан и економски 
развој на Општина Свети Николе. 
 
 

Бр.0701-918                                                                                   Совет на Општина Свети Николе 

16.12.2013год.                                                                                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 

za objavuvawe na  Zaklu~okot 
za usvojuvawe na Godi{na prorama na Op{tinskata ustanova 

OU “Naroden muzej” Sveti Nikole 2014 godina 
 

 
 Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{na prorama na Op{tinskata ustanova 

OU “Naroden muzej” Sveti Nikole 2014 godina бр. 0701 – 919, што Советот на Општина Свети 
Николе go  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 година. 

 
Бр. 0801- 921/17                              Градоначалник, 
16.12. 2013 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев s.r. 
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 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 16. 12. 2013 godina donese 
 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na Godi{na prorama na Op{tinskata ustanova 

 OU “Naroden muzej” Sveti Nikole 2014 godina 
 

1. Se usvojuva Godi{na programa na Op{tinskata ustanova “Naroden Muzej” Sveti 
Nikole za 2014 godina. 

 
 

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

Br.0701 - 919                  Pretsedatel, 
16.12. 2013godina                          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  Zaklu~okot 
za usvojuvawe na Programa za rabotata na Op{tinskata  ustanova Dom na kultura 

,,Krste  Misirkov,,  za  2014 godina  
 

 
 Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Programa za rabotata na Op{tinskata  

ustanova Dom na kultura ,,Krste  Misirkov,,  za  2014 godina  бр. 0701 – 920, што Советот на 
Општина Свети Николе go  донесе на седницата одржана на ден 16.12. 2013 година. 
 

                                                        
 

Бр. 0801- 921/18                              Градоначалник, 
16.12. 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 16. 12. 2013 godina donese 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

za usvojuvawe na Programa za rabotata na Op{tinskata  ustanova Dom na 
kultura ,,Krste  Misirkov,,  za  2014 godina  
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1. Se usvojuva Programa za rabotata na Op{tinskata  ustanova Dom na kultura 
,,Krste  Misirkov,,  za 2014 godina. 

 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  “Slu`ben glasnik 
na Op{tina Sveti Nikole”. 
 
 
Br.0701 - 920                 Pretsedatel, 
16.12. 2013godina                           na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                       Ilija Stoilev с.р. 

 
 
 

S  O  D  R  @  I  N  A   
 

   
          1.Odluka  za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot 
 na Op{tina Sveti Nikole za 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str..1 
 
           2.Odluka za  pro{iruvawe na buxetot na Op{tina Sveti Nikole za  2013 . .str.2 
 
          3. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO Nemawici” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str..3 
 
          4 Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO “Mezdra”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.3 
 
          5.dluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO “Erxelija”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.4 
 
          6.Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO “Pe{irovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.5 
 
          7. Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata  
“ Izgradba  na sto~en Pazar vo KO Nemawici” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.6 
 
          8 Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO “Mezdra” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.6 
 
          9. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO “Erxelija” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.7 
 
        10. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO “Pe{irovo”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .str.8 
  

11. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “Izgradba  i ureduvawe 
 na javni zeleni povr{ini za odmor i rekreacija vo ruralnite sredini 
 \u|anci, Gorobinci, Crnili{te i Kne`je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . str.9 

 
         12.Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata  
“Izgradba  i ureduvawe na javni zeleni povr{ini za odmor i rekreacija 
 vo ruralnite sredini \u|anci, Gorobinci, Crnili{te i Kne`je. . . . . . . . . . . . .  . . . .str.10 
 
         13.Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt  “Изградба на  
локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата  Св.Вознесение и  
селските гробишта и Изградба на локален пат вклучително и мост од Д.Ѓуѓанце 
 до црквата Св.Никола ” . . str.10 
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          14. Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata 

 “Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата  

Св.Вознесение и селските гробишта и Изградба на локален пат вклучително  

и мост од Д.Ѓуѓанце до црквата Св.Никола ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . .str.11 

          15.  Odluka za пристапување кон изработка на урбанистички план  вон 

 населено место за КП бр.6294 КО Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.12 

16.Odluka zа пристапување кон изработка на Нацрт детален урбанистички 

 план за дел од УЕ-1 Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . str.13 

17.Re{enie za imenuvawe na ~len na Upravniot odbor vo Op{tinskata 
 ustanova Dom na kulturata  “Krste Misirkov”  Sveti Nikole . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..str.14 

 
 
 18.Programa za izrabotka , izmeni i dopolnuvawe na Urbanisti~ki  
 planovi на територијата на  op{tina Sveti Nikole za  2014 godina . . . . . . . . . . . . str. 15 
 

 19.Programa za rabota na OU Naroden Muzej Sveti Nikole za 2014 godina ..str.16 

  
 Programa za rabota na OU Dom na kultura “Krste Petkov  
Misirkov” za 2014 godina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str.17 

 
 
 
Br.0701 - 921                 Pretsedatel, 
16.12. 2013godina                           na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                       Ilija Stoilev с.р. 

 
 


